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“Quem acredita no significado, valer-se-á do significado,                                                

mesmo que oculto na ironia da aparência.” 

(Baudrillard, 1989) 



 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Sebastião, Hélia, Rodrigo e Daniel 

 



 

7 

Agradecimentos 

Agradeço primeiramente a Deus, meu Conselheiro, Amigo e Acompanhante paciente e 

perfeito. 

Agradeço a Sebastião, grande pai e amigo, por ser o maior incentivador, parceiro e 

exemplo de todas as minhas conquistas e planos profissionais. Obrigada a Hélia, mãe da 

maneira mais plena, pelos abraços indispensáveis e por me proporcionar grande segurança 

emocional. Obrigada aos dois pela disponibilidade perene e total.  

Obrigada a Daniel, pela maravilhosa amizade e companheirismo, pela força e por me fazer 

uma pessoa melhor. Obrigada a Rodrigo, pelos conselhos, pelo incentivo constante e por 

ser exemplo de competência. Muito obrigada a Ayla, pela docilidade, pela disponibilidade 

em ajudar e pelas orientações gratuitas e muito bem vindas sobre a pesquisa. 

Muito obrigada a Bruno, por ser minha fortaleza e minha alegria. Por se fazer designer, 

administrador, psicólogo, matemático, diversos ofícios com o intuito de me fazer mais 

feliz.  

Obrigada a Rafaela e Aninha, pelo companheirismo, pela amizade sincera, pelos momentos 

de desabafo, pelos almoços no CAC, por me darem a certeza de que grandes amizades 

existem e merecem o devido reconhecimento. 

Obrigada a Malu, Joyce, Fawsia, Karina, Rodrigo, Lincoln e Tércio, por serem motivo das 

minhas gargalhadas e alegrias durante os momentos de lazer. Por tornarem minha vida 

mais leve, Deus mais próximo e o nome amizade mais simples e mais profundo a cada dia.  

Muitíssimo obrigada ao professor Wellington, mais do que um co-orientador. Uma grande 

pessoa, um excelente profissional pra quem sempre serei grata pela paciência e grande 

disponibilidade em ajudar nos desafios profissionais a que me proponho.  

Muitíssimo obrigada à professora Kátia, pela paciência, carisma e apoio à pesquisa. 

Obrigada por ter tornado as manhãs de orientação momentos agradáveis e de grande 

importância para o desenvolvimento do trabalho. 

Obrigada aos professores Leonardo, Virgínia, Clylton, Hans e Fábio por enriquecerem 

minha caminhada pelo mestrado, pelo apoio e dedicação na minha formação. 

Muito obrigada à professora Verônica, pela disponibilidade e doação gratuitas e sem 

restrições para a pesquisa.  

A todos, deixo aqui registrada minha gratidão, esse projeto não teria se concretizado sem 

o apoio de cada um.  

Muito obrigada! 



 

8 

Resumo 

Este trabalho trata da pesquisa de público alvo com ênfase nos aspectos subjetivos do 

usuário. Estuda as disciplinas de projeto de cursos de design de produto, analisa as 

abordagens dessas disciplinas e suas relações com disciplinas teóricas presentes no 

currículo. Também realiza um estudo de caso com intervenção em sala de aula, para 

aprofundamento da pesquisa. 

O trabalho aborda o âmbito do design e emoção, cuja ênfase na emoção, personalidade e 

expectativas dos usuários é de grande importância para a atividade de projeto de design.   

O objetivo é analisar a abordagem da pesquisa de público-alvo nas disciplinas de projeto 

de produto em cursos de design. Pretende-se conhecer como os docentes dessas disciplinas 

orientam a análise de aspectos subjetivos do público-alvo e quais aspectos influenciam 

essa análise. Pretende-se também, além desse estudo mais generalista, conhecer de forma 

mais aprofundada esse panorama em uma disciplina de projeto especificamente, com 

análise e intervenção em sala de aula. 

A metodologia da abordagem dialética conduz a pesquisa ao cruzamento de dados e ao 

estabelecimento de ligações e de interdependência entre eles. Procuram-se relações entre 

as variáveis estudadas e a influência destas na pesquisa de público-alvo realizada nas 

instituições de ensino de design. 

Com a pesquisa realizada, observou-se que há lacunas na forma de orientação do estudo 

do público-alvo nas instituições de ensino pesquisadas. O estudo de caso e a intervenção 

em uma disciplina de projeto, através da análise detalhada de trabalhos de alunos, 

tornaram possível observar em que aspectos e em que fases do projeto as carências no 

estudo da emotividade do público-alvo são mais latentes.  

 

Palavras-chave: Design e Emoção; Projeto de Produto; Metodologia de Design; 

Subjetividade; Instituições de Ensino
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Abstract 

This work discusses the target consumer audience research with an emphasis on subjective 

aspects of the audience. It studies the project disciplines from product design courses, it 

analyzes the approaches of these disciplines and their relationship with theoretical 

disciplines in the curriculum. Besides, a case study with intervention is also conducted in 

the classroom, to further research.  

The work discusses design and emotion, with emphasis on emotion, personality and 

expectations of users, which have great importance for the activity of design project.  

The objective oh this research is to analyze the target consumer audience research in the 

disciplines of product design in design courses. We want to analyze how the teachers of 

project disciplines guide the analysis of subjective aspects of the audience and what 

aspects influence this analysis. In addition of this more general study, we also intend to 

better understand this panorama in a particular discipline, with analysis and intervention 

in the classroom. 

The dialectic approach methodology enables the discovery of intersections of search data 

and the establishment of linkages and interdependencies between them. We intend to find 

relations between the variables studied and their influence in the target audience 

research conducted in schools.  

With the research done, it was observed that there are shortcomings in the way of 

guidance in the study of the target audience in the educational institutions surveyed. The 

case study and intervention in a discipline of design, through detailed analysis of work of 

students, become possible to see in what aspects and phases of the project that needs to 

study the emotion of the target audience are more dormant. 

 

Key-words: Design and Emotion; Product Project; Design Methodology; Subjectivity; 
Higher Education Institutions 
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Introdução 

A ênfase nos aspectos subjetivos dos usuários tem sido discutida com certa 

freqüência no design. O chamado design & emoção valoriza as emoções dos 

usuários e a influência destas nos processos de escolha e de uso dos produtos. 

Surgido recentemente na história do design, o estudo da interação emocional e 

afetiva entre humanos e objetos procura estreitar essa relação e enfatizar que os 

objetos devem ser projetados com ênfase nas aspirações, desejos e expectativas 

dos usuários. Os produtos frequentemente funcionam como mediadores de 

relações sociais e comunicadores de mensagens sobre seus usuários. A experiência 

emocional com objetos é considerada tão importante quanto à funcionalidade e a 

usabilidade a eles atribuída. Com relação a essa abordagem, Medeiros(2006) 

afirma que: 

“Termos como emotion design e product semantics 

(Krippendorf & Butter, 1984; You & Chen, 2003) são alguns 

que procuram dar sustentação teórica a essa concepção. A 

relação emocional que consumidores mantêm com produtos é 

um tópico que de certa forma redesenha o design neste novo 

milênio... Desta forma, difunde-se a idéia de que já não é 

mais suficiente o produto ser eficiente em termos funcionais e 

de usabilidade, mas também deve ser um canal de 

comunicação que desperte sentimentos que favoreçam uma 

interação prazerosa.” (Medeiros, 2006) 

A atenção aos aspectos subjetivos do usuário deve estar presente, então, na 

metodologia de projeto de design. Entende-se que deve ser parte do processo de 

projeto o conhecimento das emoções e expectativas do público alvo, o estudo da 

forma de interação afetiva possível entre produto e usuário. Métodos e técnicas 

fundamentados nas ciências sociais têm surgido para ajudar no reconhecimento do 

usuário.  

Para que se consolide no design, a ênfase aos aspectos subjetivos dos usuários 

deve ser implantada nas instituições de ensino superior, com o objetivo de 

estimular a mentalidade dos futuros designers a considerar aspectos emocionais e 

de interação do público-alvo como requisitos indispensáveis à atividade de 

projeto. Entretanto, esse tipo de abordagem do usuário nem sempre é 

considerado relevante no meio acadêmico. 

No universo dos debates que envolvem os cursos superiores de design no Brasil, há 

um desconhecimento sobre se a pesquisa de público-alvo nas disciplinas de 

projeto de produto é realizada, e sobre como é realizada. Há também 
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desconhecimento sobre que aspectos influenciam esse tipo de pesquisa realizada 

nas instituições. 

O não conhecimento desses aspectos e de suas variantes no ensino de graduação 

pode gerar gerar falsas expectativas em relação à aplicabilidade de novos 

paradigmas ao ensino do design (como a ênfase nos aspectos subjetivos dos 

usuários). A falta de análise dos procedimentos adotados nas disciplinas impede o 

conhecimento de possíveis lacunas de ensino em cada escola, para posterior 

aplicação de métodos que visem solucionar as carências encontradas com a 

pesquisa. 

Esta pesquisa pretende conhecer as disciplinas de projeto ministradas em cursos 

superiores de design e entender como é abordada a pesquisa dos aspectos 

subjetivos dos usuários nessas disciplinas. Pretende também entender quais 

variáveis influenciam o encaminhamento dessas pesquisas de público alvo e como, 

através da análise do contexto das escolas pesquisadas, tais estudos sobre o 

usuário podem ser melhorados, caso haja a necessidade de intervenção. 

O trabalho está estruturado em oito partes: a primeira introduz e justifica a 

pesquisa, apresentando a metodologia geral e a forma como será desenvolvido o 

trabalho. Em seguida, há uma apresentação das instituições de ensino superior de 

design, com estudo sobre o contexto histórico em que surgiram e sobre as 

disciplinas de projeto nelas aplicadas. Na terceira parte são abordados ramos das 

ciências humanas passíveis de contribuir com a pesquisa de público alvo realizada 

nas disciplinas de projeto de produto; o capítulo seguinte apresenta um estudo 

sobre metodologias de projeto, com abordagem histórica e reflexiva sobre a área. 

A quinta parte refere-se ao capítulo sobre design & emoção, com estudo de 

métodos e autores que se apóiam nessa vertente do design. A partir de então a 

dissertação trata sobre o desenvolvimento da pesquisa com dados empíricos, onde 

as escolas são organizadas em perfis, de acordo com parâmetros passíveis de 

influenciar o estudo de público alvo nelas realizado; também há estudo de caso e 

intervenção em uma disciplina de projeto, visando entender de forma mais 

aprofundada a abordagem da subjetividade do usuário no design. A partir da 

elaboração da pesquisa, são apontadas sugestões com o objetivo de melhorar 

sensivelmente o contexto atual do ensino de design nas instituições estudadas. 
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Justificativa 

“Vamos pensar racionalmente”; “Tente separar a razão da emoção nesse 

momento”. Essas e outras tantas expressões cotidianas são o reflexo de um 

pensamento vigente durante muito tempo em nossa sociedade e cujos resquícios 

são vivenciados até a atualidade. Como era de se esperar, por refletir o contexto 

econômico e social vigentes, o design se valeu desses pensamentos 

eminentemente racionalistas durante grande parte do séc.XX, com ênfase em 

aspectos pragmáticos relativos à otimização da produção, eficiência do produto e 

atenção aos aspectos físicos do usuário na atividade de projeto. 

Como já sintetizou Pereira (2002), no design convergem os seguintes vetores:  

- vetor econômico: manutenção da produção e do consumo dos produtos. Inscreve-

se no âmbito do meio material;  

- vetor ecológico: necessidade de preservação da natureza. Inscreve-se no âmbito 

do meio natural;  

- vetor social: a busca pela qualidade de vida individual e coletiva. Inscreve-se no 

âmbito do meio sensorial, espacial e cultural.  

Apesar de ser fundamental para o design, o pragmatismo no projeto não deve ser 

considerado isoladamente. Damásio(1996), um pesquisador neurologista, em seu 

livro „O Erro de Descartes‟ ilustra o fato de que as emoções são indispensáveis 

para a vida racional do ser humano. Ele afirma que é o comportamento emocional 

que diferencia as pessoas. A partir de exemplos com análises neuropsicológicas de 

pacientes, o autor sugere o déficit no comportamento emocional como causa da 

dificuldade em tomar decisões racionais. Segundo ele, a razão, por si só, não sabe 

quando começar ou parar de avaliar custos e benefícios para uma tomada de 

decisão. É o quadro referencial das emoções que seleciona as opções. 

As emoções são partes indispensáveis da vida racional. Assim, ao contrário do que 

propõe Descartes e mesmo Kant, quando afirmam que o raciocínio deve ser feito 

de uma forma pura dissociada das emoções, na verdade são as emoções que 

permitem o equilíbrio das decisões (Damásio, 1996).   

Se o processo decisório do usuário está ancorado também nas emoções, o design 

precisa dedicar especial atenção a esse aspecto, tal qual valoriza as 

características pragmáticas no projeto. 

O design & emoção é uma vertente recente do design voltada à valorização dos 

aspectos subjetivos do usuário na atividade de projeto. Está ancorado na 

perspectiva de que as emoções do usuário são fundamentais no processo de 
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escolha e uso dos produtos. Por isso devem ser consideradas como importantes 

requisitos de projeto a serem atendidos no design. 

As atividades de pesquisa do usuário, nos projetos de design, devem merecer 

especial atenção e serem realizadas de forma fundamentada. Deve-se considerar 

as emoções do usuário na coleta de dados e transformar esses dados em requisitos 

de projeto. 

Já existem métodos voltados aos aspectos subjetivos do usuário, e diferentes 

áreas das ciências humanas se valem do estudo desses aspectos. No entanto, 

supõe-se que a inserção dessa nova perspectiva ainda seja pouco representativa 

no universo do design. 

É preciso então, saber se há a ênfase nas emoções do usuário durante a atividade 

de projeto e, caso exista, como essa abordagem é realizada. Para responder essa 

pergunta a pesquisa abordou instituições de ensino superior de design. O ensino 

nas faculdades deveria ser a base transformadora dos paradigmas do design, pois 

formaria mentalidades capazes de transformar padrões e gerar o caráter 

adaptativo ao contexto inerente ao design. Os cursos superiores precisam ser as 

bases para a geração da mentalidade dos futuros designers. 

A pesquisa se justifica então, pela importância da abordagem dos aspectos 

subjetivos do usuário no design; e pela necessidade de análise dos aspectos que 

influenciam essa perspectiva, com vista a enriquecer o universo de pesquisa sobre 

os cursos superiores de design e os conteúdos neles ministrados. 

Pergunta 

Como os docentes orientam a pesquisa de aspectos emocionais dos usuários nas 

disciplinas de projeto de produto nos cursos de design pesquisados? 

Objeto de Estudo e Objetivos de Pesquisa 

Objetivo geral 

Compreender como é orientada a pesquisa de aspectos subjetivos 

do usuário nas disciplinas de projeto de produto nos cursos 

pesquisados. 

Objetivos específicos 

 Observar como é orientada a relação entre estudantes de 

design e o público alvo de seus projetos nos cursos 

pesquisados. 

 Reconhecer paradigmas relativos aos perfis das escolas 

pesquisadas. 
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 Realizar uma análise crítica a respeito dos perfis pesquisados 

e suas relações com a formação dos alunos de design. 

 Enfatizar a importância da pesquisa de público-alvo na 

atividade de projeto através de aplicação do estudo e 

intervenção em sala de aula. 

Objeto de Estudo 

A pesquisa de aspectos subjetivos do usuário durante as atividades 

acadêmicas de projeto de produto 

 

Metodologia Geral 

Nesta etapa é descrita a metodologia usada para estruturação das informações 

coletadas e para organização e análise dos dados coletados. Também são descritos 

métodos de procedimento, utilizados como ferramentas na organização da 

informação.  

O método Dialético 

Esta pesquisa se utilizou de elementos estruturadores voltados à coleta de dados e 

a análise destes. Sendo de caráter científico, a abordagem dessa pesquisa partiu 

dos métodos descritos por Lakatos(2004). 

Por dialética entende-se o conceito de constante atividade e confronto entre 

opostos. A corrente hegeliana do pensamento dialético afirma que “as coisas não 

existem isoladas, destacadas umas das outras e independentes, mas como um todo 

unido, coerente”. (Lakatos & Marconi, 2004:101) 

O trabalho utiliza o método dialético como estrutura para analisar e confrontar 

diferentes perspectivas de pesquisa de público-alvo, relacionando-as 

constantemente. A noção de movimento foi considerada a partir da análise da 

evolução de paradigmas do design, e sua influência no ensino da disciplina de 

projeto. 

No estabelecimento das variáveis que influenciam a pesquisa de público alvo nas 

disciplinas de projeto das diferentes instituições, o método dialético foi aplicado 

na noção de partes de um todo, e do relacionamento e interdependência entre as 

partes. Foi realizada uma análise de quais variáveis podem influenciar a atenção 

dada ao público alvo durante a disciplina de projeto. 

O emprego dos métodos de procedimento  

Dentre os métodos de procedimento utilizados na pesquisa estão o método 

histórico, o método comparativo e o método estruturalista.  
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Método histórico – “o método histórico preenche os vazios dos fatos e 

acontecimentos, apoiando-se em um tempo, mesmo que artificialmente 

reconstruído, que assegura a percepção da continuidade e do entrelaçamento dos 

fenômenos” (Lakatos & Marconi, 2004:107). 

O método histórico foi aplicado na análise da evolução histórica dos paradigmas do 

design e sua relação com a ênfase no público alvo. O design & emoção e as 

instituições de ensino superior de design também foram analisados sob o aspecto 

histórico, buscando elementos que interliguem a evolução histórica destes com a 

ênfase nos aspectos subjetivos do público alvo. 

Método Comparativo – “O estudo das semelhanças e diferenças entre diversos 

tipos de grupos, sociedades ou povos contribui para uma melhor compreensão do 

comportamento humano, este método realiza comparações, com a finalidade de 

verificar similitudes e explicar divergências” (Lakatos & Marconi, 2004:107). 

O método comparativo foi usado na análise de diferentes abordagens do público 

alvo existentes. Utilizou-se a comparação no levantamento de instituições e na 

relação entre suas características relevantes. Esse método também foi utilizado 

na estruturação dos dados durante aplicação da pesquisa em sala de aula.  

Método Estruturalista – “Toda análise deve levar a um modelo, cuja característica 

é a possibilidade de explicar a totalidade do fenômeno, assim como a sua 

variabilidade aparente” (Lakatos & Marconi, 2004:111). 

Durante a organização dos dados, o método estruturalista serviu para relacionar as 

diversas instituições sob diferentes variáveis. As instituições foram comparadas e 

alocadas em um gráfico visando melhor estruturação dos resultados da pesquisa. 

Esse método também foi usado na organização dos dados da disciplina de projeto 

pesquisada isoladamente e de forma mais aprofundada. 
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1 Ensino de Design de Produto no Brasil 

Nesta primeira etapa do trabalho, as instituições de design brasileiras são 

analisadas sob uma perspectiva histórica e as estruturas e delimitações de 

disciplinas de projeto são estudadas. Buscou-se observar a evolução de algumas 

estruturas curriculares e seus desdobramentos. O objetivo desta parte da pesquisa 

é possibilitar o entendimento dos diferentes perfis de cursos de design hoje em 

atuação no Brasil. 

1.1 Sobre as Instituições de Ensino Superior de Design no Brasil 

O ensino do design se iniciou nas Escolas de Ciências, Artes e Ofícios, Belas Artes e 

Arquitetura, criadas na Europa a partir da Idade Média para suprir, em parte, as 

necessidades decorrentes da produção de bens materiais. Eram compostas pela 

união de artesãos e artistas que se associavam para atender demandas, baseados 

no sistema mestre-aprendiz, numa relação informal de aprendizagem.  

Em 1919, surge a Bauhaus, na Alemanha, como a primeira escola de nível superior 

de design.  No Brasil o ensino superior foi instituído 45 anos após a proclamação da 

república, com atraso em relação aos países de colonização inglesa e espanhola. 

Os primeiros cursos de Design brasileiros começaram a ser pensados em 

consonância com a política de modernização criada por Juscelino Kubitschek, em 

meados do séc. XX.  

O primeiro curso de desenho industrial no Brasil foi fundado em 1937, no Instituto 

de Arte Contemporânea-SP, com estrutura baseada na The New Bauhaus. Em 1962 

surge na escola de artes plásticas da Fundação Mineira de Artes o curso de 

desenho industrial “motivado por influências da Bauhaus e da Escola de Chicago. 

No início reproduziu as mesmas disciplinas das duas escolas [...]” (Witter, 1985, 

p.114). 

Na FAU-USP, a partir de 1962, foi introduzido no currículo do curso de arquitetura 

e urbanismo um conjunto de disciplinas de Desenho Industrial. A carga horária 

dessas disciplinas foi considerada insuficiente para a formação em Desenho 

Industrial.  

Em 1962 foi implantada a Escola Superior de Desenho Industrial – ESDI, cuja 

estrutura curricular foi inspirada na Escola de Ulm. Essa estrutura, no entanto, foi 

implantada de maneira descontextualizada, não observando a realidade social e 

econômica do país. Não foi dada a devida ênfase à relação da escola com os 

setores produtivos (Niemeyer, 2000). 

O curso de design da ESDI teve uma organização curricular na qual o aluno cursava 

um conjunto de disciplinas fundamentais com duração de dois anos, dividido em 

três seqüências: iniciação visual, métodos de representação e integração cultural. 
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Posteriormente ao curso fundamental, o aluno poderia optar por uma das três 

habilitações: Desenho Industrial; Comunicação e Informações. As habilitações 

poderiam durar mais de dois anos. A ESDI foi considerada modelo na criação e 

estruturação de outros cursos de design no Brasil. 

A partir da década de 60, com o desenvolvimento econômico do país, foram 

criados vários cursos para atender a demanda de produção, entre estes os de 

design. Em 1975, já havia 15 cursos superiores de design no Brasil, com estrutura 

de ensino semelhante aos da ESDI. 

Com o decorrer dos anos o currículo da ESDI sofreu diversas modificações, entre 

elas a eliminação de algumas disciplinas de integração cultural, que pretendiam 

firmar uma identidade nacional, as quais foram eliminadas pela mentalidade de 

adesão a valores estrangeiros. Também houve a eliminação de disciplinas, como 

matemática e investigação operacional, em virtude da demanda de outras 

necessidades para o designer. 

Com diversas modificações nas estruturas dos cursos de design, e com o aumento 

significativo do número de cursos de design no Brasil, surgiu a necessidade de 

estabelecimento de um currículo mínimo. Entre 1978 e 1979 foi formada uma 

comissão do MEC para elaboração de um novo currículo. Em 1987 esse novo 

currículo foi aprovado e previa duas habilitações: Projeto de Produto e 

Programação Visual. O currículo mínimo determinou as áreas de atuação 

profissional, as disciplinas a serem oferecidas e a duração mínima do curso: 

Formação Básica (disciplinas comuns às duas habilitações): 

1. Matemática  

2. Física experimental  

3. Meios de representação bidimensional  

4. Meios de representação tridimensional  

Formação Geral (disciplinas comuns às duas habilitações): 

5. História da arte e tecnologia  

6. Noções de economia  

7. Ciências sociais  

8. Legislação e normas  

Formação Profissional para habilitação em Projeto do Produto: 

9. Metodologia visual  

10. Teoria da comunicação  

11. Metodologia do projeto  

12. Ergonomia  

13. Materiais industriais  

14. Fabricação  

15. Sistemas mecânicos  
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16. Desenvolvimento de projeto de produto  

 

Em 1997, o MEC estabelece as Diretrizes Curriculares, as quais devem orientar a 

elaboração de currículos, e devem ser respeitadas por todas as instituições de 

ensino superior, assegurando a qualidade e a flexibilidade do ensino. 

Dentre as inovações recomendadas pelas Diretrizes Curriculares, estão o incentivo 

à inovação e à flexibilização dos conteúdos ministrados nas escolas, o que, com o 

currículo mínimo, era mais difícil de ser realizado devido ao rigoroso padrão 

estabelecido. O currículo mínimo incentivava a formação de um profissional 

“preparado”, as diretrizes visavam a formação de um profissional passível de se 

adaptar às diferentes situações impostas pelo contexto onde está inserido. As 

diretrizes vieram quebrar a rigidez imposta pelo currículo mínimo. Entre as 

inovações sugeridas pelas diretrizes se destacam a noção de flexibilidade e 

adaptação, e a ampliação de habilitações para o designer.  

Bonfim (1997), no artigo „Atualidades do Currículo mínimo de Desenho Industrial: 

considerações para reflexão‟ aponta mudanças a serem realizadas nas escolas de 

design, entre elas: cada instituição deve estabelecer sua forma de ensino de 

acordo com necessidades locais; a reforma deve incentivar a interdisciplinaridade, 

através da combinação de disciplinas; a formação do designer deve estar em 

sintonia com as necessidades de mercado. Bonfim (1997) também aponta áreas de 

conhecimento recentes a serem acrescidas ao exercício do design: Meio ambiente; 

Ciências da Computação; Novas mídias e tecnologias; Novos materiais; Gestão do 

Design; Empreendedorismo; e Globalização. 

A Comissão de Especialistas no Ensino de Design (CEEDesign) apresentou em 1999 

um núcleo comum de conteúdos de Design por área de conhecimento dividido em 

quatro blocos: Fundamentação (História e teorias do design, envolvendo relações 

usuário-objeto-meio ambiente); Planejamento e Configuração (métodos de 

projeto e pesquisa, meios de representação, comunicação); Sistemas de Utilização 

(relações usuário-objeto); Sistemas de Produção (materiais, processos e gestão). 

Esses blocos devem ser entendidos como orientação para encaminhamento do 

curso, e não um conjunto fechado e determinado de disciplinas sem ligações entre 

si. 

A proposta da CEEDesign, no entanto, apresenta modificações no parecer 

aprovado. As divisões em blocos foram eliminadas e foi acrescentado o item de 

conteúdos teórico-práticos. A legislação aprovada atualmente – Resolução MEC 

06/2004 - lista eixos interligados de formação (Alvares, 2004): 

I - Conteúdos Básicos (são obrigatórios): Estudo da História e das Teorias do 

Design em seus contextos Sociológicos, Antropológicos, Psicológicos e 

Artísticos; Métodos e Técnicas de Projetos; Meios de Representação; 
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Comunicação e Informação; Estudos das Relações Usuário/Objeto/Meio 

Ambiente; Estudo de Materiais; Processos; Gestão e outras relações com a 

produção e o mercado.  

II - Conteúdos Específicos (se referem às Habilitações do curso - obrigatório 

e variável): Estudos que envolvam Produções Artísticas; Produção 

Industrial; Comunicação Visual; Interface; Modas; Vestuários; Interiores; 

Paisagismos; Design e outras produções artísticas que revelem adequada 

utilização de espaços e correspondam a níveis de satisfação pessoal.  

III - Conteúdos Teórico-Práticos (são obrigatórios): Domínios que integram a 

abordagem teórica e a prática profissional, além de peculiares 

desempenhos no Estágio Curricular Supervisionado, inclusive com a 

execução de atividades complementares específicas, compatíveis com o 

perfil desejado do formando. 

Com a análise das diretrizes e das regras aprovadas ao longo do desenvolvimento 

dos cursos de design, observa-se que esse desenvolvimento demonstra uma 

tendência à flexibilização do conteúdo e à formação de um profissional preparado 

para adquirir diferentes prioridades de acordo com o tipo de projeto a ser 

executado. É uma evolução da „rigidez‟ de conteúdos e do profissional para a 

„flexibilidade‟ e capacidade de adaptabilidade de ambos. Na busca dessa nova 

configuração, as disciplinas de projeto de produto, consideradas a „espinha dorsal‟ 

dos cursos de design com habilitação em produto, precisam acompanhar essa 

capacidade de adaptação para assimilar áreas como o design & emoção, quando 

julgado necessário. 

1.2  Sobre as Disciplinas de Projeto de Produto 

A estrutura curricular dos cursos de design geralmente possui os seguintes grupos 

de disciplinas: disciplinas de projeto, onde são unidos os conteúdos aplicados nos 

outros grupos de disciplinas para a atividade de projetar; oficinas e laboratórios, 

com exercícios de representação bi e tridimensionais; disciplinas teóricas, com 

aulas expositivas; e por fim, os seminários, onde há realização de pesquisa e 

participação ativa dos alunos. 

O grupo de disciplinas de projeto é caracterizado pela união da teoria com a 

prática e está presente em todas as habilitações de design. Na habilitação de 

design de produto, pode ser denominado de diversas formas, dentre as mais 

recorrentes estão: 

- Projeto 

- Projeto do Objeto 

- Projeto de Produto 
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- Projeto de Design 

- Desenvolvimento do Projeto 

- Prática Projetual em Design 

- Pesquisa e Desenvolvimento de Projetos 

- Planejamento, Projeto e Desenvolvimento 

- Núcleo Interdisciplinar 

As disciplinas de projeto de produto geralmente são iniciadas a partir do primeiro 

ou segundo ano do curso, algumas possuem um sistema de pré-requisitos para sua 

iniciação. Os cursos de design no Brasil duram em média quatro anos, com regime, 

em sua maioria, semestral, algumas escolas possuem regime anual. O grupo de 

disciplinas de projeto tem em média a duração de seis semestres. 

Nas disciplinas de projeto, o conteúdo é passado por meio da apresentação de 

ferramentas e de exemplos. As disciplinas geralmente são sequenciais, a 

complexidade do projeto e o poder de decisão do aluno aumentam a cada etapa. 

Os pré-requisitos e os objetivos das disciplinas de projeto variam conforme a 

estrutura curricular de cada curso. No entanto, de forma geral, o sequenciamento 

se apresenta na forma a seguir (Alvares, 2004): 

- Iniciação Projetual: com o objetivo de aplicar a metodologia projetual em 

projetos de baixa complexidade. Considera parâmetros culturais, de uso, 

tecnológicos e formais; 

- Projeto Intermediário: aplicação da metodologia de projeto em soluções de 

média complexidade. Uso de técnicas de avaliação dos produtos. Considera 

parâmetros culturais, de uso, tecnológicos, formais e de mercado; 

- Projeto Avançado: aplicação da metodologia de projeto em soluções de alta 

complexidade. Considera parâmetros culturais, de uso, tecnológicos, formais, de 

mercado, custos e de gestão. Uso de gerenciamento de projetos. 

- Projeto Final ou de Conclusão do Curso: é a etapa que tenta se aproximar mais 

da realidade profissional. Aplica a metodologia de projeto visando o preparo do 

aluno para desenvolver autonomia projetual e para apresentação das propostas. 

Na ESDI, escola cujos padrões serviram de referência para a criação de muitas 

escolas de design brasileiras, os objetivos das disciplinas de projeto abrangem1: 

- Contribuir para uma desejável remoção de várias barreiras e entraves que muitos 

alunos possam possuir, que os impeçam de ter uma relação mais plena, 

competente e frutífera com o universo do design.  

                                                 
1
 Site da instituição: http://www.esdi.uerj.br/graduacao/disciplinas/proj_pp1.shtml 
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- Facultar aos alunos experiências que os ajudem a compreender a esfera de 

intervenção da atividade do design em seu sentido mais profundo, como não 

estando vinculada à definição de aspectos meramente formais e superficiais dos 

produtos, mas também e, talvez, sobretudo como vinculada à própria definição do 

conceito que dá origem aos produtos concebidos. 

- Propiciar aos alunos uma oportunidade para que comecem a testar suas próprias 

vozes, para que desenvolvam uma melhor percepção de suas próprias inclinações 

individuais, ainda que realizando trabalhos em equipe, no exercício criativo da 

prática projetual (a ser enriquecida por insumos teóricos e técnicos, como, 

também, por insumos críticos oferecidos pelo orientador e pelos próprios colegas). 

- Desenvolver ainda mais nos alunos a habilidade e a disciplina intelectual de 

colocar cada elemento, cada decisão da prática projetual sob rigoroso escrutínio 

da razão. (Eles deverão, por exemplo, procurar justificar, ao máximo, dentro do 

razoável, os principais aspectos de suas decisões projetuais).  

- Oferecer aos alunos propostas de trabalhos que impliquem em níveis adequados 

de desafio, ao incluírem um número dosado com certo cuidado de restrições de 

projeto a serem simultaneamente observadas. 

- Ampliar a visão teórica dos alunos sobre a atividade do design, a partir, tanto de 

módulos predeterminados de informações consideradas instrumentais pelo 

professor, módulos tais que deverão ser apresentados na forma de briefings e de 

preleções, quanto de questões suscitadas na prática de projeto de cada grupo. 

- Exercitar nos alunos a capacidade de apresentação oral de seus trabalhos, 

incluindo a capacidade de verbalizar adequadamente as dificuldades que possam 

encontrar e as reflexões que venham a fazer. 

- Estimular nos alunos os ideais de busca de excelência na profissão, seja do ponto 

de vista técnico, seja do ponto de vista ético. Procurar contribuir para que se 

desenvolva neles um sentido de responsabilidade altamente profissional e 

proativo. 

- Estimular os alunos, desde o princípio deste aprendizado projetual no segundo 

ano da Escola, a valorizarem a questão do rigor projetual em todas as etapas e 

níveis de abstração de cada trabalho com que se defrontem. 

- Estimular nos alunos uma visão dialética em que teoria e prática encontrem-se, 

indissolúvel e sinergicamente imbricadas, visão esta que seja desprovida do 

mínimo preconceito, seja contrário à dimensão teórica, seja contrário à dimensão 

prática da atividade. 
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- Estimular nos alunos o aprendizado, não apenas do "como fazer", 

especificamente, este ou aquele projeto, mas, sobretudo, do "como olhar", 

"abordar" e "resolver problemas" de design em sua multiplicidade de 

manifestações. 

- Contribuir para o aprendizado de questões técnicas, ligadas ao "como" fazer a 

atividade projetual, ligadas aos meios de chegar de um ponto a outro, mas, 

também, procurar contribuir para o aprendizado de questões mais gerais ligadas 

ao "quê" fazer, ligadas aos objetivos de cada empreitada em si e aos da profissão 

em geral. 

- Estimular nos alunos o desenvolvimento de uma visão humanista e humanizadora 

em relação ao exercício da profissão de design e à própria vida. 

As disciplinas de projeto são consideradas muito importantes no curso de design 

porque abrangem a união de diferentes conteúdos apresentados na estrutura 

curricular. Caracterizam-se pela união da teoria com a prática, além de 

apresentarem semelhanças com a atividade desenvolvida pelos designers no 

campo profissional. 

Guedes(1997) afirma que é nas disciplinas projetuais que as dificuldades dos 

alunos em integrar os conteúdos pulverizados em disciplinas estanques se 

manifestam com maior intensidade, muitas vezes conduzindo a experiências 

predominantemente ineficazes e frustrantes, tanto para os alunos quanto para os 

professores. 

Por serem consideradas disciplinas de integração entre diferentes conhecimentos 

no curso de design, os docentes de projeto precisam ter atenção especial a como 

esses conhecimentos são aplicados na prática projetual, e se são aplicados.  

No caso do estudo do público alvo, é necessário entender se outras disciplinas 

relacionadas a esse estudo influenciam na atividade dos alunos durantes as 

disciplinas de projeto. Os conteúdos teóricos precisam ser aplicados na prática 

projetual, para que esta resulte em produtos de qualidade e ligados às 

necessidades exigidas pelo contexto social onde estão inseridos. 
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2 Visão Humanista do Design e seus 
Desdobramentos 

É bastante clara a importância da presença das ciências humanas no curso de 

design. Entretanto, nem sempre é de igual clareza a relevância de algumas áreas 

das ciências humanas na pesquisa dos aspectos subjetivos do público alvo, tais 

como emoções, expectativas e sentimentos.  

Quando o termo „aspectos subjetivos do usuário‟ é citado no presente trabalho, a 

subjetividade citada é relacionada à visão de Naffah Neto (1997, p. 198), quando o 

autor correlaciona subjetividade com o espaço interior humano , capaz de 

acolher, dar abrigo e morada às experiências de vida: percepções, pensamentos, 

fantasias, sentimentos. Ainda sobre subjetividade, Rey (1998, p. 4), afirma que:  

A subjetividade é a expressão qualitativa diferenciada do 

aparelho psíquico do ser humano frente às condições culturais em 

que este vive, a qual pressupõe que o sujeito humano tem que 

produzir respostas e construções que não estão contidas fora dele, 

senão, que são parte de uma produção criativa de sua história 

social e cultural.  

Aspectos subjetivos do usuário no design abrangem, então, o universo de 

sentimentos, emoções, expectativas e fantasias do indivíduo ou grupo de 

indivíduos a cerca de sua relação com produtos. 

Devido à abrangência de diferentes perspectivas e necessidades humanas no que 

diz respeito à relação com objetos, o design necessita de constante reflexão sobre 

quais áreas podem contribuir com essa universalidade. A interdisciplinaridade 

torna-se assim, uma necessidade no design. É preciso que haja a troca de 

conhecimento com outras áreas científicas no intuito de melhorar gradativamente 

a prática profissional. 

A pesquisa sobre a interação emocional entre usuários e produtos tem despertado 

a atenção de áreas como marketing, psicologia, antropologia, sociologia, sob 

diferentes perspectivas e modos de abordagem. Solomon (2009, p.38) afirma que 

estudos sobre o comportamento do consumidor têm surgido e despertam o 

interesse de áreas distintas. Algumas delas estão expostas na pirâmide abaixo 

(Figura 01) de acordo com o tipo de abrangência – da individual à social – do 

comportamento do consumidor: 
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Figura 01: Pirâmide do Comportamento do Consumidor (Solomon, 2009, p.38) 

A contribuição de outros campos do saber, como os descritos acima, é 

fundamental para o avanço das pesquisas em Design & emoção. É possível 

inclusive admitir que a inserção do design & emoção no projeto tem sido 

explorada através da intercessão entre diferentes áreas das ciências humanas com 

o design, antes mesmo deste termo (design emocional) ter sido criado. 

Para o desenvolvimento dessa parte do trabalho, os dados fornecidos na pesquisa 

com instituições de design foram analisados no intuito de selecionar as disciplinas 

recorrentes nas grades curriculares, no que diz respeito ao estudo dos aspectos 

subjetivos dos consumidores. Dentre os cursos pesquisados, as disciplinas aptas a 

abranger os aspectos emocionais dos consumidores pertenciam às áreas de 

psicologia, marketing, sociologia e antropologia. A área de estudo da ergonomia 

foi abordada nesse capítulo pela sua estreita relação com o estudo do público-

alvo. 

Também será realizada uma análise histórica da evolução de paradigmas do 

design, com o objetivo de buscar justificativas para a maior ou menor ênfase de 

determinadas áreas de estudo na pesquisa de usuário ao longo da historia do 

design. 

2.1 Evolução de Paradigmas do Design 
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No decorrer da história do design, é possível detectar mudanças de paradigmas de 

acordo com os contextos social e econômico vigentes. Verifica-se que as relações 

entre arte, ciência e tecnologia influenciaram os diferentes perfis do design ao 

longo do tempo.  

De acordo com Pine e Gilmore (2001), existiram três perfis econômicos que 

influenciaram o estilo de consumo da sociedade. No primeiro deles, a fase da 

economia agrícola e industrial, o comportamento de consumo dos indivíduos 

baseava-se em perspectivas racionais, observado pelo ângulo de etapas 

sequenciais e processos cognitivos. Esta fase é representada pela Revolução 

Industrial, onde a produção em massa representada pelo „fordismo‟ influenciou as 

preferências dos consumidores da época. 

Era consenso que a racionalidade do consumidor justificava suas decisões de 

compra. Houve também a influência da Bauhaus e da Escola de Ulm, com suas 

preocupações pragmáticas como ideologias dominantes dessas instituições. Após a 

II Guerra Mundial, com a consolidação da Ergonomia, surgiu a preocupação de 

adequar o produto ao usuário. O consumidor era capaz de decidir baseado em 

critérios objetivos de avaliação como cor, forma, tamanho, preço e desempenho. 

Nas décadas de 60 e 70 surge a chamada economia de serviços (Pine e Gilmore, 

2001). O setor de serviços dominou as relações de consumo e os critérios 

eminentemente racionais não pareciam mais serem suficientes para convencer os 

consumidores. Por se tratarem de bens intangíveis, os pesquisadores passaram a 

estudar como seduzir pessoas a consumir determinados serviços. A partir de 

então, percebe-se a importância dos aspectos subjetivos dos usuários no processo 

de escolha de produtos e começa a aumentar o número de estudos relativos à 

influência das emoções e dos sentimentos na escolha dos consumidores. 

Na década de 80, o grupo Memphis foi criado em Milão, por Ettore Sottsass. Foi um 

grupo que criticou a ênfase na funcionalidade dos produtos em detrimento dos 

aspectos emocionais no design. Acreditavam que a atividade de consumo também 

era uma manifestação de identidade, e por isso desenvolveram objetos 

provocativos, visando alcançar o “caos semântico”. O design foi explorado como 

veículo de sensualidade e comunicação, dando prioridade ao significado e à 

receptividade e interação dos usuários com os objetos. O grupo Memphis pode ser 

considerado como o Design & emoção em sua fase embrionária, uma ênfase inicial 

e inovadora aos aspectos subjetivos dos usuários.  

A partir da atuação do grupo Memphis, outros eventos e publicações influenciaram 

historicamente a evolução do design & emoção. Medeiros (2007) os agrupou em 

uma tabela explicativa organizada cronologicamente: 
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Tabela 1: Evolução cronológica do Design Emocional (Medeiros, 2007) 

No ano de 2001, Pine e Gilmore (2001) afirmaram que era vivenciada a fase da 

“economia de experiências”, caracterizada como a ênfase no envolvimento 

emocional do consumidor na vivência de uma experiência memorável de consumo. 

O foco das pesquisas de consumidor, de acordo com esses autores, está em 

valores, expectativas e emoções. Os aspectos subjetivos passam a possuir igual 

importância aos aspectos objetivos na relação usuário-produto. 

 

1981 

O livro  The Meaning of Things de Csikszentmihalyi e Rochberg-Halton é 

publicado. Este livro tem sido referência para estudos sobre semântica e emoção em 

design. 

 

1984 

O termo ‘semântica do produto’ é publicado  no (IDSA)’s Journal Innovation , na 

Associação de Designers Industriais da América (Krippendorff and Butter, 1984). 

Isso incentivou os pesquisadores a se aprofundarem na pesquisa dos aspectos psico-

sociais e emocionais em design.  

 

1988 

O livro  The Psychology of Everyday Things, de Donald Norman é publicado. Ele 

introduz o conceito de ‘affordances’ de Gibson para a análise da dimensão 

semântica dos produtos. 

 

 

1994 

O livro ‘O Erro de Descartes’ de Antonio Damásio é publicado. Ele explora a 

conexão entre emoção e racionalidade. 

Um workshop em Helsinki discute o tema ‘prazer ou responsabilidade’, explorando 

emoção e semântica ( Helander et al., 2001).  

 

1995 

O internacional jornal de Ergonomia Industrial publica uma pesquisa especial 

dedicada ao ‘Kansei Engineering’. Pela primeira vez a parceria entre pesquisas em 

design e indústria explora respostas emocionais dos usuários para o design de 

produto. 

 

1999 

O departamento de Design Industrial da Universidade tecnológica de Delft, na 

Holanda, organiza a primeira conferência em Design & emoção, quando a 

Sociedade de Design & emoção foi criada. 

 

 

2000 

O departamento de Design da Universidade de Ciências Aplicadas de Potsdam sedia 

a segunda conferência em Design & emoção. 

O livro Designing Pleasurable Products de Patrick W. Jordan explora novos fatores 

humanos e os níveis de prazer na interação com produtos.  

 

2001 

A conferência sobre Fatores afetivos humanos no Design, sediada em Cingapura, 

congrega pesquisadores em fatores humanos. 

 

 

 

2002 

A Terceira conferência em Design & emoção foi sediada na Universidade de 

Loughborough. Os resultados da conferência estão publicados em um livro 

(McDonagh et al., 2004). 

Wiliam S. Green e Patrick W. Jordan editaram uma compilação de artigos de vários 

autores no livro Pleasure with Products: Beyond Usability. 

Cagan e Vogel publicaram livro  Creating Breakthrough Products, investigando 

fatores humanos e desvendando pesquisas metodológicas. 

 

 

2004 

A quarta conferência em Design & emoção foi sediada na Universidade Técnica do 

Meio Leste, Ankara, Turquia. 

Donald Norman publica Design Emocional, totalmente voltado ao estudo das 

implicações emocionais do design. 

 

2006 

Klaus Krippendorff publica The Semantic Turn. Neste livro ele declara a crescente 

importância das emoções como aspectos da semântica no design. 

A quinta conferência em Design & emoção foi sediada em Gotherburg, Suíça. 
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Uma experiência memorável, de acordo com Pine e Gilmore (2001), é composta 

por quatro fatores: 

- Educação: o aprendizado de algo novo com a experiência. 

- Entretenimento: o despertar de uma sensação agradável e prazerosa. 

- Estética: o belo motiva e envolve. 

- Evasão: a perda da noção de tempo com a intensidade da experiência. 

Com esta nova perspectiva, o design tem a oportunidade de pensar nas emoções e 

expectativas dos usuários no contato com produtos. Nesse contexto se consolida o 

design & emoção, visando incentivar estudos voltados aos aspectos subjetivos do 

usuário, para aprimoramento do projeto de produtos voltados às diferentes 

necessidades dos consumidores. 

Quando se fala em subjetividade do usuário, remete-se ao conceito de subjetivo 

do dicionário Aurélio: “Diz-se do que é válido para um só sujeito e que só a ele 

pertence, pois integra o domínio das atividades psíquicas, sentimentais, 

emocionais, volitivas, etc. deste sujeito“. O termo subjetividade é então utilizado 

no presente trabalho como o universo de emoções, sentimentos e expectativas 

inerentes a um indivíduo ou grupo de indivíduos. 

2.2 Ergonomia 

Dull e Weerdmeester (2004) apresentam a origem etimológica do termo 

ergonomia: ergon: trabalho e nomos: regras, normas e leis. A ergonomia pode ser 

conceituada como ciência voltada à melhoria de segurança, saúde, conforto e 

eficiência na execução de atividades. Nos Estados Unidos o termo human factors 

(fatores humanos) é usado como sinônimo para a ergonomia. 

No site da ABERGO – Associação Brasileira de Ergonomia (2009), ergonomia é 

conceituada como “disciplina científica relacionada ao entendimento das 

interações entre os seres humanos e outros elementos ou sistemas, e à aplicação 

de teorias, princípios, dados e métodos e projetos a fim de otimizar o bem estar 

humano e o desempenho global do sistema”. Esta área de estudo é classificada em 

diferentes domínios de organização para facilitar a abordagem de profissionais, 

são eles:  

 Ergonomia física | está relacionada às características da anatomia humana, 

antropometria, fisiologia e biomecânica em sua relação à atividade física. 

Os tópicos relevantes incluem o estudo da postura no trabalho, manuseio 

de materiais, movimentos repetitivos, distúrbios músculo-esqueletais 

relacionados ao trabalho, projeto de posto de trabalho, segurança e saúde. 
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 Ergonomia cognitiva | refere-se à processos mentais, tais como percepção, 

memória, raciocínio e resposta motora conforme afetem as interações 

entre seres humanos e outros elementos de um sistema. Os tópicos 

relevantes incluem o estudo da carga mental de trabalho, tomada de 

decisão, desempenho especializado, interação homem computador, stress 

e treinamento conforme esses se relacionem a projetos envolvendo seres 

humanos e sistemas. 

 Ergonomia organizacional | concerne à otimização dos sistemas sócio-

técnicos, incluindo suas estruturas organizacionais, políticas e de 

processos. Os tópicos relevantes incluem comunicações, gerenciamento de 

recursos de tripulações (CRM - domínio aeronáutico), projeto de trabalho, 

organização temporal do trabalho, trabalho em grupo, projeto 

participativo, novos paradigmas do trabalho, trabalho cooperativo, cultura 

organizacional, organizações em rede, tele-trabalho e gestão da qualidade 

(Fonte: Associação Brasileira de Ergonomia, 2009). 

A ergonomia contribui com a redução de riscos e aumenta a confiabilidade nos 

aspectos pragmáticos do projeto, no que diz respeito ao usuário. Cushman e 

Rosenberg (apud Moraes, 1989) ressaltam que a ergonomia aplicada ao design é 

uma área de estudo que visa criar produtos que funcionem bem em termos 

humanos. Seu foco é o usuário do produto, e seu principal objetivo é assegurar 

que os produtos sejam fáceis de usar, fáceis de aprender, produtivos e seguros. 

Moraes (1989) ressalta que há a necessidade de contar com a ergonomia em todas 

as etapas do projeto, desde a delimitação do problema, passando pela 

conceituação do produto, recomendações, especificações, até a avaliação. Ela 

afirma que, para o design de interface com produtos, deve-se dar ênfase aos 

requisitos e às capacidades físicas, perceptuais e cognitivas dos consumidores e 

usuários. Segundo Moraes(1989), uma intervenção ergonômica no design de 

produtos pode ser dividida nas seguintes etapas: 

- Apreciação ergonômica (mapeamento dos problemas ergonômicos); 

- Diagnose ergonômica (análise da tarefa); 

- Projetação ergonômica (intervenção no projeto);  

- Avaliação, validação e/ou testes ergonômicos (simulações e avaliações); 

- Detalhamento ergonômico e otimização (revisão do projeto). 

Moraes (1989) afirma que, na apreciação ergonômica, os seguintes fatores 

precisam ser avaliados: interfaciais, instrumentais, informacionais, acionais, 

comunicacionais, cognitivos, movimentacionais, espaciais, físico-ambientais, 

químico-ambientais, securitários, operacionais, organizacionais, instrucionais e 

urbanos. 
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Assim como a ergonomia, o „design & emoção‟ se ocupa dos fatores humanos no 

projeto, no entanto essa ocupação se dá em termos subjetivos, com ênfase aos 

aspectos emocionais, anseios, expectativas e significações surgidas antes, durante 

e/ou depois da interação com produtos. Este deve agir lado a lado à ergonomia no 

projeto de produtos adaptáveis e agradáveis aos usuários. São áreas que se 

complementam no intuito de otimizar o design de produtos. 

2.3 Marketing 

Entendido como área de estudo do mercado, o marketing é conceituado como „o 

conjunto de atividades humanas que tem por objetivo facilitar e consumar 

relações de troca‟(Kotler, 1996). Baseado nessa perspectiva, esse mesmo autor 

apresenta os conceitos gerais do marketing: 

- Necessidade: estado de precisão de algo inerente à condição humana (alimento, 

segurança, auto-estima) 

- Desejo: carência por satisfação de uma determinada necessidade 

- Demanda: quando o desejo é apoiado pelo poder de compra 

- Valor: conceito atribuído a um produto pela sua capacidade em satisfazer as 

necessidades do consumidor 

- Troca: permuta de algo 

- Administração de marketing: gestão da demanda através de análise, 

planejamento, implemento e controle de bens e serviços apoiada na relação de 

troca para a satisfação de necessidades e desejos 

- Planejamento de marketing: decisões sobre mercado-alvo, posicionamento de 

mercado, desenvolvimento e produto, preço, canais de distribuição, comunicação 

e promoção 

- Mercado: grupos de consumidores que compartilham necessidades, gostos, 

desejos e que, para sua satisfação, são capazes de fazerem trocas 

Dentre as atividades do marketing voltadas ao incentivo do desenvolvimento 

econômico de uma empresa, a pesquisa de público-alvo se enquadra como de 

fundamental importância na satisfação de necessidades visando o lucro. Nesse 

contexto, o marketing tem sido uma área com grande variedade de estudos e 

desenvolvimento de ferramentas para aprofundamento no comportamento do 

consumidor. 

Solomon (2009) em seu livro Consumer Behavior afirma que os consumidores usam 

produtos como ferramentas na definição de suas próprias identidades sob 
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diferentes perspectivas. Os profissionais do marketing precisam entender as 

vontades e as necessidades de diferentes segmentos de consumidores. 

Sob a perspectiva do marketing, segundo Solomon (2009), é importante conhecer 

as motivações do consumidor em três momentos distintos: 

- Antes da compra: Como as atitudes do consumidor influenciam na forma ou na 

mudança da forma dos produtos? O que influencia a visão do consumidor de que 

certos produtos são superiores a outros? 

- Durante a compra: Quais fatores situacionais, como o curto espaço de tempo ou 

a apresentação dos produtos nas lojas, afetam a decisão final dos consumidores? 

- Depois da compra: O que determina a satisfação do consumidor com o produto e 

o impulso para a repetição da compra? 

Entender o comportamento do consumidor, para o marketing, é um negócio 

lucrativo. O estudo do comportamento deve começar, de acordo com Solomon 

(2009), pela segmentação da parcela do mercado a ser atingida. O autor afirma 

que, além dos itens a serem citados, fatores como diferenças de personalidade e 

gosto dos consumidores influenciam muito a escolha dos produtos. Itens de 

segmentação de mercado: 

- Idade 

- Gênero 

- Estrutura familiar 

- Classe social 

- Raça ou etnia  

- Geografia 

- Estilos de vida 

Profissionais do marketing têm valorizado de forma crescente a interação com 

clientes para conhecê-los cada vez mais. A ênfase tem estado em construir 

relações entre pessoas e produtos. Tipos de relações que as pessoas devem possuir 

com produtos (Solomon, 2009.p. 16): 

 - O conceito de si mesmo agregado: o produto ajuda a estabelecer a identidade 

do usuário 

- Nostalgia agregada: o produto serve como um link com uma experiência passada 

- Interdependência: o produto é uma parte da rotina diária do usuário 

- Amor: o produto elicita reações emocionais como calor humano, paixão ou outra 

forte emoção 

As relações que as pessoas devem possuir com produtos acontecem devido às 

necessidades de amor, estima e auto-realização inerentes aos humanos. Maslow 
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(1970) buscou hierarquizar essas e outras necessidades humanas e criou uma 

pirâmide para demonstrar tal hierarquia (Figura 02): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: Pirâmide das necessidades de Maslow (1970) 

Como a hierarquia de Maslow demonstra, o mesmo produto pode satisfazer 

diferentes necessidades, dependendo do estado momentâneo do consumidor. 

Além das necessidades, há outros aspectos igualmente relevantes na interação 

usuário-produto para o profissional de marketing, como a percepção, a capacidade 

de condicionamento e as generalizações de estímulo (Solomon, 2009): 

- Percepção: é o processo pelo qual sensações físicas, como sons, toques e 

cheiros, são selecionados, organizados e interpretados. Neste processo, os 

estímulos são transformados em significados. A eventual interpretação de um 

estímulo se configura como significado. Um mapa perceptual é usado como 

ferramenta do marketing que avalia a situação de marcas competitivas ao longo 

de importantes dimensões. 

- Condicionamento clássico – ocorre quando um estímulo que naturalmente gera 

uma resposta (estímulo não-condicionado) é colocado em paralelo a outros 

estímulos que inicialmente não geram essa resposta. Depois de um tempo, o 

segundo estímulo (estímulo condicionado) passa a gerar a resposta mesmo na 

ausência do primeiro estímulo. O condicionamento pode ocorrer por intermédio da 

repetição, da generalização do estímulo e da discriminação deste. Associações são 

cruciais para muitas estratégias de marketing que as aplicam na criação e na 

perpetuação de marcas. 
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- Generalização de estímulo – a resposta citada no item anterior pode ser 

estendida a outro estímulo, num processo chamado generalização do estímulo. 

Esse processo é a base das estratégias de marketing ligadas à família de produtos, 

nas quais a associação positiva do consumidor com o produto é transferida a 

outros contextos. 

Na área do marketing, o estudo das emoções do público-alvo é visto como uma 

estratégia para se chegar ao objetivo de criar motivos para a atração do 

consumidor. A intenção é que o público-alvo volte a consumir futuramente e 

responda positivamente aos estímulos do marketing.  

A finalidade do marketing se fundamenta em melhorar a participação de empresas 

no mercado. Não é uma atividade com vocação humanista (Dantas, 2008). O 

estudo da experiência do consumo tem sido realizado buscando-se resultados 

incentivadores do lucro.  

Com relação ao estudo dos aspectos emocionais do usuário, o marketing encontra-

se mais evoluído do que o design, através de técnicas fundamentadas na psicologia 

e na antropologia. O marketing se fundamenta nas ciências sociais para 

desenvolvimento de seus paradigmas. É uma área de estudo cujo embasamento se 

configura pela junção de inúmeras áreas. É um „mix‟ de contribuições diferentes 

visando à ascensão de uma empresa ou marca. 

Observa-se que a intenção do marketing está em entender o comportamento do 

consumidor no intuito de fazer o produto conquistá-lo, fixar positivamente a 

marca na mente do público-alvo, e incentivar o retorno da compra.  

E qual a intenção do design? Criar produtos que atendam requisitos empresariais e 

mercadológicos como o marketing, e somando-se a isso, que agradem 

positivamente o usuário. O objetivo do design & emoção também está em atender 

perspectivas mercadológicas, mas não se restringe somente a esse foco. Em 

consonância com empresa, contexto tecnológico, contexto econômico, e outras 

variáveis, o design possui o foco no consumidor para criar produtos que melhorem 

a qualidade de vida do usuário. 

Niemeyer (1998, p.8) afirma que “para o marketing, o design é uma peça 

fundamental para o alcance de seus objetivos. Para o design, o marketing é um 

valioso sinalizador para o desenvolvimento de projetos que também alcancem os 

objetivos propostos”. 

2.4 Psicologia 

A origem da psicologia se insere na evolução de áreas como a filosofia e a 

biologia, que buscavam entender como os seres humanos sentem, pensam e agem 

(Myers, 2006, p.01). 
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Apesar da amplitude de aplicações passíveis à área, há relativo consenso sobre a 

conceituação de psicologia como a „ciência do comportamento‟, onde 

comportamento envolve todas as atividades humanas (Pisani et all, 1989) 

A psicologia estuda o homem e inúmeros aspectos inerentes a ele, como 

motivação, percepção, sensação, memória, entre outros, dentro do âmbito da 

subjetividade. Subjetividade, como objeto de estudo da psicologia, é passível de 

ser compreendida como a síntese de idéias, significados e emoções construídos 

pelo sujeito ao longo de suas experiências, expectativas, cultura, entre outros 

aspectos. Subjetividade é a fonte das manifestações afetivas e comportamentais 

(Bock, Furtado, Teixeira, 2002). Esta, então, possui caráter dinâmico, pois é 

construída e modificada de acordo com a história de cada um. 

A partir do caráter global de ciência do comportamento com foco de estudo na 

subjetividade humana, a psicologia possui áreas específicas de estudo para 

facilitar suas diferentes possibilidades de abordagem. As mais conhecidas se 

enquadram entre Psicologia Experimental, Psicometria, Psicologia do 

Desenvolvimento, Neuropsicologia, Psicopatologia e Psicologia Social. 

Apesar das diferentes aplicações da psicologia, no que tange a relação humano x 

artefato é possível dividir o estudo em duas abordagens (Veras, 2008): 

- Abordagem cognitiva – abrange recepção e decodificação da informação. Para o 

estudo desse processamento do estímulo é importante conhecer os âmbitos 

perceptivo, motivacional e de inteligência: 

 Processos Perceptivos: percepção envolve recepção e interpretação de 

estímulos através de conhecimentos prévios inerentes ao indivíduo. O processo 

perceptivo está na ação de reconhecimento sensorial de objetos através de suas 

características estéticas. Observa-se a percepção atuando na primeira impressão, 

gerando automaticamente atração ou repulsa. 

  Processos de Inteligência: inteligência pode ser interpretada como a 

capacidade de usar a experiência e o conhecimento nos processos de 

aprendizagem e de adaptação a novas situações (Myers, 2006). É importante para 

o designer o reconhecimento de que a inteligência se processa de forma distinta 

em cada fase da vida, o que influencia na complexidade do produto a ser 

desenvolvido. 

 Processos Motivacionais: entende-se motivação como o impulso para o 

comportamento (Myers, 2006). Os processos motivacionais estão diretamente 

relacionados às necessidades humanas e são de grande relevância para o designer, 

quando se trata de conhecer as diferentes necessidades do usuário (Maslow, 1970) 

no intuito de satisfazê-las com eficácia. 
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- Abordagem Psicodinâmica – abrange as emoções inconscientes. Segundo 

psicanalistas, cerca de 70% dos comportamentos e escolhas são diretamente 

influenciados pelo inconsciente (Veras, 2008). Para entender melhor a abordagem 

psicodinâmica é preciso conhecer sobre processos emocionais e níveis de 

consciência: 

 Processos emocionais: admite-se que as emoções possuem grande poder de 

influência no processo de escolha dos indivíduos. “As emoções surgem da interface 

entre ativação, expressão de comportamento e cognição” (Myers, 2006). Myers 

também afirma que, fisiologicamente, as respostas emocionais são mais rápidas 

que as racionais, sendo expressas antes mesmo de uma percepção consciente. 

Veras (2008) apresenta três tipos de emoções: primárias (fundamentadas no 

instinto); básicas (raiva, medo, surpresa); e secundárias (nojo, tristeza, saudade, 

ciúme). O conhecimento sobre as emoções é de grande utilidade para o designer, 

pois a reação emocional determina grande parte da interação usuário x produto. 

As pessoas muitas vezes se expressam pelos objetos e se relacionam 

emocionalmente com eles. 

 Níveis de Consciência: os níveis de consciência podem ser classificados em 

inconsciente (apesar de não perceptíveis, as ações desse nível influenciam os 

instintos e o poder de ação); pré-consciente (ações que buscam equilibrar os 

níveis inconsciente e consciente); e consciente (onde encontram-se os códigos 

morais e o pensamento se configura como formalizado). Os três níveis de 

consciência são passíveis de estarem presentes na relação usuário-produto, pois 

essa interação atua através de associações entre as situações vivenciadas, os 

artefatos e a personalidade da pessoa. 

A interação usuário-produto é influenciada por emoções e expectativas humanas. 

Estudos sobre felicidade e satisfação podem contribuir na atividade de projeto de 

produtos. O psicólogo Csikszentmihalyi devotou sua vida profissional para o estudo 

da felicidade e a possibilidade de alcançá-la. Ele buscou entender o que poderia 

explicar a diferença entre pessoas que, diante de situações difíceis, encaravam de 

formas distintas as diferentes situações vivenciadas. Em 1960, como estudante de 

psicologia, ele descobriu que felicidade não depende de chance nem de eventos 

externos, mas da percepção destes. Os melhores momentos não são aqueles de 

prazer passivo, mas aqueles em que as pessoas se sentem ébrias pela realização – 

quando estão em estado de fluxo (Csikszentmihalyi, 2002). 

O que é estado de Fluxo? Csikszentmihalyi (2002) define como o estado em que as 

pessoas estão tão envolvidas em uma atividade que nada mais parece importar; a 

experiência em si é tão prazerosa que as pessoas a fazem, mesmo com um grande 

custo, com amor pela atividade. O estado de Fluxo teve a atenção de 
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Csikszentmihalyi quando estava estudando artistas para sua tese de pós-

graduação. Quando trabalhavam, os artistas aparentavam entrar em estado de 

transe. Para sua surpresa, Csikszentmihalyi descobriu que o produto final era 

menos importante para eles do que o processo de fazer o trabalho por si mesmos. 

Recompensas externas eram menos importantes do que o prazer intrínseco, 

observação que foi contra o pensamento da psicologia da época, que valorizava 

sobretudo os fatores externos no processos motivacionais. 

Inicialmente Csikszentmihalyi achou que essas regras só se aplicavam a artistas e 

pessoas que trabalhavam com criatividade, no entanto, depois de inúmeras 

pesquisas, foi descoberto que o estado de fluxo é vivenciado por pessoas de 

inúmeros estilos de vida e de diferentes culturas. O que as pessoas faziam e 

porque faziam variou imensamente, mas a qualidade do prazer produzido por 

investir atenção em uma atividade foi similar. 

Na pesquisa desenvolvida por Csikszentmihalyi (2002), quando seus pesquisados 

eram questionados sobre o que fazia uma experiência ser agradável, eles citavam 

pelo menos, e na maioria das vezes, os fatores a seguir: 

- Uma atividade desafiadora que requeira habilidades, isso requer um equilíbrio: 

quando muito alto, o desafio produzirá ansiedade; quando muito fácil, a atividade 

será enfadonha. 

- Metas e respostas claras: a resposta boa e imediata permite ao indivíduo saber 

que obteve sucesso. Tal conhecimento cria uma ordem na consciência. 

- Concentração na tarefa em mãos: quando alguém está minuciosamente absorvido 

em uma atividade prazerosa, não há espaço para pensamentos problemáticos. 

- Senso de controle: estar sob controle não é tão importante como o senso 

subjetivo de exercer o controle em situações difíceis. 

- Perda da própria consciência: os sentimentos individuais estão fundidos com a 

atividade. 

- Transformação do tempo: segundos podem parecer horas. Horas podem parecer 

segundos. 

Csikszentmihalyi (2002) notou que o que a maioria das pessoas aprecia é sempre 

com a consciência de como eles aparecem para os outros e o que esses outros 

podem pensar. O autor apresentou como as pessoas se sentem durante o estado 

de fluxo: 

1. Completamente envolvidas, focadas, concentradas  

2. Senso de êxtase – de estar fora da realidade do dia-a-dia 

3. Boa claridade interna – sabendo o que precisa ser feito e quão bem precisa 

ser feito 
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4. Saber que a atividade é manejável – sem preocupações sobre si mesmo 

5. Atualidade – pensamento focado no presente, sem documentar a passagem 

do tempo 

Observando essas e outras pesquisas em psicologia, é possível transpor essas 

informações para o design visando que os usuários atinjam o estado de fluxo 

quando em contato com produtos. 

2.5 Antropologia e Sociologia 

A definição mais comum de sociologia tem sido associada à ciência da sociedade, 

visto que se ocupa do estudo do social, procurando entender as associações 

humanas, as influências dos grupos sobre os indivíduos, e as relações entre os 

homens (Dicionário de Sociologia Globo,1981,p. 326). 

O campo de estudo da sociologia se restringe ao estudo da sociedade moderna, 

capitalista.  As associações humanas pré e não-capitalistas e as que existiram em 

outros momentos históricos tradicionalmente constituíram alvo de ciências como 

antropologia e história. Entretanto, no panorama atual dessas ciências, tanto a 

antropologia como a história, em seus desenvolvimentos mais recentes, têm se 

voltado para os contextos modernos das sociedades complexas. A vantagem da 

apreciação de problemas das sociedades contemporâneas a partir de métodos de 

abordagem mais qualitativos por essas disciplinas reside na ampliação das 

possibilidades de interpretação de fenômenos intersubjetivos ou fenômenos 

culturais dos indivíduos, situados no encontro/conflito das subjetividades em 

sociedade. 

De modo a especificar diferentes campos da sociologia, ela é classificada em sub-

disciplinas denominadas „sociologias especiais‟. Algumas delas são: sociologia 

urbana, sociologia rural, sociologia do trabalho, sociologia política, sociologia da 

arte, sociologia da educação, sociologia econômica, sociologia da cultura, 

sociologia do conhecimento, sociologia da violência, sociologia do esporte, entre 

outras (Viana, 2006). 

Estudando os movimentos sociais e as relações entre grupos, a sociologia pode 

orientar o design sobre sua influência na sociedade, o que faz com que as pessoas 

pertençam a grupos e como se caracteriza esse pertencimento, além do estudo da 

relação entre grupos humanos e artefatos, sobre como os artefatos são usados no 

sentido de identificação e diferenciação social.  

Já a antropologia, conhecida como a ciência da humanidade, possui objeto de 

estudo relacionado à sociologia no estudo dos grupos humanos e suas inter-

relações. Hoebel e Frost (1981:3) definem antropologia como “a ciência da 

humanidade e da cultura”, com ênfase no homem como membro do reino animal e 
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como membro de uma sociedade. O interesse da antropologia está nas 

manifestações culturais dos grupos. Atribui-se ao antropólogo uma tarefa ampla e 

abrangente de formular princípios explicativos das diversas formas de 

desenvolvimento de culturas humanas.  

Como as demais ciências, a antropologia se divide em diferentes correntes de 

pensamento: antropologia funcionalista; antropologia estruturalista; antropologia 

interpretativa; antropologia voltada ao particularismo histórico; entre outras. 

A antropologia estuda o consumo como ato simbólico, repleto de significados 

culturais. Considerando-se que design envolve planejamento, seleção de modos de 

pensamento e valores, entende-se que o designer é co-responsável pelas relações 

que se estabelecem entre os artefatos e as pessoas, bem como pelas suas 

implicações na sociedade. 

Cultura é aqui considerada como o conjunto de significados criados pelas pessoas 

na sociedade, onde são desenvolvidos pensamentos, valores e ações, a partir do 

qual interpretam o significado da própria existência (Geertz, 1989). 

Além do estudo e do entendimento sobre cultura, outro termo de relevante 

influência na relação usuário-produto refere-se à identidade cultural, a qual pode 

ser compreendida como um princípio de reconhecimento próprio e grupal. 

Consiste em um “conjunto de características partilhadas pelos seus membros, que 

permitem um processo de identificação no interior do grupo e de diferenciação 

em relação a outros grupos” (Ono, 2006, p.11).  

Os objetos e a sociedade possuem uma interação dinâmica, onde o designer é 

considerado como mediador dessa interação, adequando os artefatos às 

necessidades e anseios das pessoas no contexto de identidades culturais e relações 

sociais. Esse contexto é repleto de interações simbólicas, as quais são constituídas 

de representações e influem na relação de pessoas com objetos. 

É inerente ao ser humano a interpretação do que está ao seu redor através da 

organização de fatores em totalidades significativas. Os objetos são percebidos 

uns em relação aos outros e em relação aos significados atribuídos no decorrer da 

vida dos indivíduos. Os objetos são então, relacionados ao status social e à 

imagem individual atrelada a determinados grupos de pessoas. 

Baudrillard (1989) afirma que os objetos existem para “personificar” as relações 

humanas, estes possuem, além da função prática, uma função que corresponde à 

sua receptividade psicológica, à capacidade de ser possuído. Este autor defende a 

existência de um discurso indireto formulado através da articulação das formas. 
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A culturalidade está presente nos objetos e influencia tanto quanto os aspectos 

pragmáticos dos produtos. Baudrillard (1989, p.52) afirma que “todos os objetos 

fazem-se mulher para serem comprados” como resultado de um sistema cultural.  

O produto é visto então, como um espelho de personalidade que reflete não as 

imagens reais do usuário, mas as que ele deseja que sejam refletidas. Aos 

produtos são atribuídas características através da mediação de um imaginário 

coletivo. Através dessas características o design funciona como mediador entre 

significante e significado, criando o signo. Entra em ação a função comunicativa 

dos objetos e o design como articulador dessa comunicação. 

Tendo conhecimento da importância da função simbólica dos objetos para as 

pessoas, é imprescindível que a pesquisa e o projeto em design entrem em 

contato com as ciências humanas para se aproximar do público-alvo a que se 

destina. “O design se aproxima mais neste final de século das ciências sociais, da 

sociologia e da antropologia em busca de antecipar as necessidades reais dos 

usuários do futuro” (Moraes, 1999, p. 56). 

Dentro das etapas de projeto em design, a pesquisa dos aspectos subjetivos do 

público-alvo revela-se de fundamental importância para a qualidade do produto 

gerado. A etnometodologia e a etnografia, linhas de pesquisa da sociologia e da 

antropologia, oferecem bases para orientar a pesquisa de público-alvo, através de 

técnicas de observação e de análise de dados subjetivos sobre os usuários. 

Corrente de estudo da sociologia, a etnometodologia surgiu como crítica ao 

pensamento da sociologia tradicional que entendia a atividade do sociólogo como 

exterior ao ambiente observado por este. As análises de um sociólogo ou designer 

são produzidas de acordo com suas formas de compreensão do mundo, por isso 

muitas vezes há análises tão distintas de um mesmo objeto de estudo.  

Sem pretensão de precisão científica, o praticante da etnometodologia busca 

compreender como interagem os membros do grupo observado, da maneira mais 

íntima possível (Caldi, 2004). É preciso que o pesquisador torne-se “membro” do 

grupo estudado, para conhecê-lo intimamente. De acordo com a etnometodologia, 

observa-se a impossibilidade de explicações precisas, qualquer descrição é 

também fruto de características sociais e culturais do observador. 

Como contribuição para o design, a etnometodologia conduz o observador 

(designer) a vivenciar os mesmos sentimentos, emoções, anseios e 

particularidades em geral do grupo pesquisado, pois compreender o senso comum 

e a essência do público-alvo está além da comunicação verbal deste e a este 

dirigida. 
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A etnografia, corrente de pesquisa da antropologia, pretende fornecer, assim 

como a etnometodologia, bases para a pesquisa de campo. Malinowski (1975), 

estudioso da área, afirma que o trabalhador de campo etnográfico necessita 

observar atenta e minunciosamente seus contextos específicos de pesquisa de 

modo a capacitar-se para perceber o que é realmente relevante á lógica cultural 

da sociedade em questão, e desprezar os acontecimentos estranhos e fortuitos a 

essa lógica. A observação aprofundada de determinado contexto constitui, 

juntamente com as técnicas e registro de discurso, a ferramenta mais importante 

da pesquisa etnográfica. O trabalho de observação remete, portanto, à teoria da 

cultura, relacionada aos métodos de observação de campo e à significação de 

cultura como processo e produto. 

O designer necessita, de certa forma, realizar um trabalho etnográfico ao 

pesquisar o público alvo de seu projeto. É necessário também ter uma percepção 

sensível sobre cotidiano, saber quais as necessidades e os anseios do consumidor, 

mesmo que o usuário não saiba expressar essa necessidade em palavras, o que é 

muito comum. 

O designer deve, sobretudo, desenvolver sua capacidade de observação, pois é 

através dessa atitude que se amplia a sensibilidade de percepção do indivíduo e 

suas relações. A prática da observação pode facilitar o surgimento de associações 

inovadoras e soluções importantes advindas do ato da observação do usuário. 

No design, cada dia tem ficado mais claro que é preciso entender as relações que 

cercam o universo dos produtos, dos usuários com os produtos e dos usuários com 

as outras pessoas e o seu entorno, para assim gerar soluções inovadoras a partir do 

que as pessoas pensam e fazem ao invés do que elas pensam fazer. Torna-se 

fundamental perceber atitudes tidas como naturais para as pessoas. 

A partir desse contato inicial com a antropologia e a sociologia, é possível abrir 

caminho para a pesquisa de diversas pontes entre essas ciências e o design. Estas 

áreas possuem tradição no estudo de grupos de indivíduos e suas peculiaridades. 

Esta tradição tem muito a contribuir com a aproximação crescente do designer 

com aspectos sociais dos usuários de seus produtos. 

2.6 Conclusões 

Após breve conhecimento sobre áreas que podem contribuir com a temática do 

design & emoção, conclui-se que é preciso que o estudo da subjetividade do 

usuário no design esteja com o olhar em direção às ciências humanas. É necessário 

que a experiência que essas áreas possuem no estudo do homem e suas relações 

sejam adaptadas e interpretadas para o design.  
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Cada uma das áreas analisadas neste capítulo pode contribuir com o design, no 

entanto, é preciso haver uma adaptação de seus métodos e teorias ao contexto do 

desenvolvimento projetual. É neste ponto onde se encontra a relevância do design 

& emoção, pois este visa conhecer as expectativas e preferências emocionais do 

usuário no âmbito do projeto. É necessário um trabalho de seleção do que pode 

ser adaptável ao design e interpretação desse teor em conteúdos e técnicas que 

facilitem o conhecimento da subjetividade do público-alvo na atividade de 

projeto, durante as etapas de estudo de público-alvo e de sua interação com os 

objetos. 
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3 Metodologias de Projeto 

Neste capítulo pretende-se conceituar e analisar diferentes metodologias de design 

comumente utilizadas em sala de aula. Essas metodologias serão analisadas de 

acordo com sua aproximação ou distanciamento ao design & emoção, e de acordo 

com a flexibilidade de cada uma, no sentido da possibilidade de absorver e se 

adaptar a diferentes paradigmas e contextos vivenciados no design. 

O capítulo é iniciado com conceituações e reflexões, onde serão expostos 

diferentes conceitos de metodologia e termos relacionados como método e projeto. 

Também nessa parte inicial do capítulo são apresentadas reflexões sobre até onde 

se configura a autonomia do projetista e até onde as características da metodologia 

aplicada influem nos resultados do projeto.  

A segunda parte do capítulo apresenta um breve desenvolvimento histórico das 

metodologias de design, onde são expostas as prioridades das primeiras 

metodologias e a evolução destas de acordo com o contexto em que estavam 

inseridas. 

O tópico seguinte trata de uma revisão bibliográfica de metodologias comumente 

utilizadas em sala de aula. Estas são apresentadas por etapas, as quais são descritas 

e analisadas para facilitar o entendimento do leitor. Por fim, nas conclusões, as 

metodologias citadas no tópico anterior são interligadas ao design & emoção e 

analisadas com ênfase na possibilidade de adaptação a diferentes realidades do 

design. 

3.1 Conceituações e Reflexões 

Entende-se por método o procedimento ou técnica aplicada para a realização de um 

objetivo. Metodologia se configura como a estruturação de métodos e o estudo 

deles para a realização de um objetivo. Metodologia caracteriza-se assim, como a 

forma de condução de uma pesquisa (Thiollent, 1996). 

Compreendendo o termo „projetar‟ como o intento de realizar algo no futuro, é 

possível perceber que a inserção da metodologia na atividade de projeto torna-se 

um caminho viável para organização desse planejamento futuro.  

É importante enfatizar que metodologias de design não apresentam resultados de 

projeto, mas oferecem os meios de estruturação do problema para a busca de 

soluções. Bonsiepe (1986) e Baxter (1998) afirmam que a metodologia não tem 

finalidade em si mesma; possui a finalidade de orientar o processo e tem apenas 

certa “probabilidade de sucesso”. A metodologia projetual deve ser adaptada e 

somada aos conhecimentos adquiridos pela experiência do desenvolvimento de 

projetos. Ela não deve ser simplificada ao ordenamento de receitas e 

procedimentos, o método adapta-se a cada projeto e se desenvolve sob influência 
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da criatividade do projetista. O método no design deve se configurar como uma 

“reflexão sobre o que se faz, como se faz e para quem se faz” (Bomfim, 1997). 

O uso de metodologia de projeto no design deve se configurar, portanto, como a 

construção de um raciocínio projetual autônomo e consciente, de modo que a 

escolha da forma de fazer e dos resultados a serem alcançados sejam próprios de 

cada projetista. 

 

3.2 Breve Desenvolvimento Histórico das Metodologias de Design 

Após a Segunda Guerra Mundial, a busca pela estabilidade econômica e a 

concorrência internacional entre países europeus incentivou investimentos no 

mercado com vistas à racionalização do projeto e da produção. O design precisou se 

adaptar às novas condições e, para otimizar o processo e acelerar a produção, 

houve a necessidade da inserção de métodos científicos ao projeto (Burdek, 2004).   

Influenciados pela variedade de requisitos a serem atendidos no projeto, pela 

necessidade de organização do volume de informações necessárias ao projeto, e 

pelo reduzido tempo para alcance de uma solução satisfatória, os designers 

buscaram tornar clara e transparente a atividade de projeto. A intenção era 

essencialmente permitir a reprodutibilidade da ação (Jones 1992). 

A partir da consolidação das duas principais escolas de design do séc XX, a Bauhaus 

(1919 – 1933) e a HFG (1953 – 1968) de Ulm, o interesse pelo estudo dos métodos de 

projeto aumentou consideravelmente, principalmente a partir da década de 60, na 

Alemanha e na Inglaterra (Santos, 2006). 

No Brasil, o ensino superior de Design surgiu na ESDI, em 1962, sob influência da 

orientação racionalista da escola de Ulm. Os padrões e direcionamentos da ESDI 

serviram de referência para a maioria dos cursos de Design surgidos posteriormente 

no país. 

É possível afirmar que as metodologias tradicionais de design se fundamentaram em 

métodos racionais e cartesianos de “manejo físico” no design, os métodos de 

“ajuste sensorial” foram pouco explorados até então (Burdek, 2004). 

As primeiras metodologias de design foram estruturadas de forma linear, onde cada 

etapa de projeto se iniciava com o término da fase anterior. As metodologias eram 

compostas, em sua maioria, por etapas de conhecimento do problema, fases de 

geração de alternativas e seleção da melhor solução. O índice de aceitação dos 

produtos era avaliado quando estes já estavam nas mãos do consumidor, não havia 

ferramentas direcionadas à aceitabilidade durante o projeto. Eram processos 

marcados pela sistematização, racionalidade e métodos científicos.  

Com o desenvolvimento dos estudos em metodologia de design, surgem processos 

cujas fases não são mais organizadas de forma linear, iniciam-se os processos 

cíclicos, onde uma fase realimenta a outra e o designer pode voltar à fase anterior 

a qualquer ponto do processo. Com isso, surgem métodos argumentativos e mais 

flexíveis.  
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Nos anos 90, com o uso da gestão no design, a atividade adquiriu importância 

estratégica. A discussão sobre branding se insere no design (Burdek, 2004). Por 

volta do ano 2000, as relações entre indústria cultural, sustentabilidade e gestão do 

conhecimento ganham ressonância no design e influenciam o fazer projetual da 

época. 

Observa-se que a evolução das metodologias de design reflete as prioridades de 

cada contexto social em que estão inseridas. Teoria e metodologia do design são 

reflexos objetivos de seus esforços que se destinam a otimizar métodos, regras e 

critérios e com sua ajuda o design poderá ser pesquisado, avaliado e também 

melhorado (Burdek, 1999). 

É possível concluir que as primeiras metodologias possuíam uma essência alheia aos 

pensamentos do design & emoção. A busca pela racionalidade e pragmatismo no 

projeto era prioridade indiscutível. Com a evolução do tempo e do design, foi-se 

percebendo que não eram apenas os aspectos físicos que influenciavam a aceitação 

do projeto. Essa percepção gradativamente tornou as metodologias mais receptivas 

ao estudo dos aspectos subjetivos do usuário. Esse processo inicial pôde ser 

percebido, em se tratando de metodologias de design, na década de 90. Mesmo 

após essa percepção inicial nas metodologias de projeto, ainda há um longo 

caminho a se percorrer quando se trata em conhecer melhor e aproximar o design 

da subjetividade do consumidor. 

3.3 Algumas Metodologias de Design 

Analisando os dados da pesquisa com os docentes de instituições superiores de 

design, foi possível verificar, dentre os cursos pesquisados, quais metodologias 

eram utilizadas nas disciplinas de projeto de produto ministradas. Os processos 

informados durante a pesquisa serão descritos e analisados a seguir. 

Bonsiepe 

Bonsiepe (1986, p.118) é um designer que enfatiza a importância do perfil do 

projetista no resultado do projeto afirmando que “conhece-se as matrizes de 

geração sistemática de variantes, porém a riqueza das propostas básicas depende 

da experiência do projetista. A capacidade de criar novos conceitos básicos 

depende em grande parte do que se chama consciência de projeto, em sentido 

crítico e um agudo sentido de observação.” Ele divide as etapas projetuais da 

seguinte forma:  

- Problematização – delimitação do que precisa ser melhorado ou solucionado; 

- Análise dos dados e fatores essenciais do problema; 

- Definição dos objetivos, dos requisitos, critérios e a finalidade do projeto; 

- Anteprojeto – fase em que é realizada a geração de alternativas; 
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- Avaliação, decisão e escolha baseada em economia, tempo e experiência; 

- Projeto definitivo com desenhos e representações; 

- Análise final da solução. 

Observa-se que Bonsiepe, na descrição das etapas de sua metodologia, não cita o 

estudo da subjetividade do usuário no projeto. No entanto, a generalidade de suas 

etapas permite que sejam aplicadas no projeto as ênfases, sejam elas quais forem, 

exigidas pelo contexto histórico, econômico e social onde está inserido o produto 

em desenvolvimento. Trata-se de uma metodologia neutra e passível de 

adaptações. 

Baxter 

Em seu livro „Projeto de Produto: Guia Prático para o Desenvolvimento de Novos 

Produtos‟ o designer apresenta uma metodologia de desenvolvimento de projeto 

voltada para empresas com ênfase em aspectos mercadológicos. Baxter (1998) 

afirma que “a inovação é um ingrediente vital para o sucesso dos negócios”. O 

autor enfatiza a redução de custos e a criação de vantagens diferenciais nos 

produtos, criando etapas de metodologia que afirma serem essenciais para o 

sucesso no mercado, são elas: 

- Identificação de uma oportunidade; 

- Pesquisa de marketing; 

- Análise dos produtos concorrentes;  

- Proposta do novo produto; 

- Elaboração das especificações da oportunidade; 

- Especificação do projeto. 

Nessa metodologia, são elaborados testes de mercado para conhecer a 

aceitabilidade do produto frente a consumidores e vendedores em diferentes etapas 

da metodologia. O processo pode retroceder, com repetição de fases caso seja 

necessário, a linearidade não é regra nessa metodologia. 

Os testes de mercado e o estudo da aceitabilidade do consumidor sugeridos nessa 

metodologia indicam que se trata de um processo que referencia e valoriza o 

estudo das emoções do consumidor no desenvolvimento do projeto. Apesar de 

possuir objetivos enfaticamente mercadológicos, voltados a dados quantitativos e 

financeiros da empresa, essa metodologia se aproxima do design & emoção no que 

diz respeito ao estudo das emoções e expectativas do consumidor. 

Kotler 

Kotler (2000), pesquisador na área do marketing, desenvolveu uma metodologia 

voltada para o mercado, considerando levantamento de oportunidades, estratégia 

de marketing e comercialização, por exemplo, como etapas básicas. Segundo Kotler 
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(1996), a necessidade humana é um estado de privação de alguma satisfação 

básica. O marketing assume que a chave para atingir as metas organizacionais 

consiste em identificar as necessidades e os desejos do mercado-alvo e satisfazê-las 

mais eficazmente do que os concorrentes. 

Abaixo as etapas básicas de desenvolvimento de produtos segundo Kotler (2000) 

(Figura 03). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Fases de Projeto (Kotler,2000) 

Assim como Baxter, Kotler se utiliza de estratégias do marketing no estudo das 

satisfações e necessidades do consumidor e, com isso, se aproxima do design & 

emoção no que diz respeito à pesquisa dos aspectos emocionais, afetivos, os 

desejos, enfim dos aspectos subjetivos do público-alvo. No entanto, como também 

ocorre na metodologia de Baxter, os objetivos finais do marketing e do design & 

emoção na atividade de projeto são distintos: o marketing visa como objetivo final 

o aumento da lucratividade da empresa, enquanto o design & emoção objetiva 

como meta principal a satisfação do consumidor. 

Lobach  

Lobach(2000) afirma que a criatividade deve estar presente em todo o processo de 

design, assim como está presente na fase de solução de problemas. O designer 

afirma que a metodologia pode se desenvolver de forma mais ou menos complexa 

de acordo com o problema abordado. A metodologia por ele desenvolvida apresenta 

as seguintes etapas, as quais estão interligadas e podem sofrer avanços e 

retrocessos durante a atividade de projeto: 

- Análise do Problema; 

- Geração de Alternativas; 
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- Avaliação das Alternativas; 

- Realização da Solução do Problema.  

Lobach, através das etapas de sua metodologia, comunica certa generalização do 

projeto, no sentido da adaptabilidade a diferentes paradigmas do design, de acordo 

com o contexto. Com isso, essa metodologia se caracteriza como um processo que 

não enfatiza a subjetividade do usuário, no entanto, que permite a sua inserção no 

projeto, de acordo com as prioridades do projetista. 

Munari 

Bruno Munari, designer, desenvolveu uma série de etapas entre o problema e a sua 

solução, através de uma metodologia linear dividida da seguinte forma: 

- Definição do Problema: delimitação dos objetivos do projeto;  

- Idéia: o processo criativo pode vir a surgir em diversas etapas do projeto; 

- Componentes do Problema: conteúdo, público alvo, objetivos, metodologia, 

atividades, avaliação, aspectos ergonômicos de utilização como adequação de 

linguagem, repertório interpretativo  e comunicação visual, adequação de cores, 

tipologia,  etc., são alguns dos aspectos que devem ser levados em consideração 

nessa etapa do projeto. Especificar e dividir em categorias específicas contribui 

para um maior aperfeiçoamento do projeto; 

- Coleta de Dados: aprofundamento do problema;  

- Análise de Dados;  

- Criatividade: enquanto a etapa „idéia‟ está relacionada ao livre uso da 

criatividade, a etapa „criatividade‟ relaciona-se ao uso de métodos para a geração 

de alternativas; 

- Materiais e Tecnologias: definição de materiais e processos tecnológicos 

relacionados às idéias geradas;  

- Experimentação: realização de testes no conceito escolhido; 

- Modelo: demonstrativo das realidades de uso, formais e funcionais do novo 

produto; 

- Verificação: procura de falhas para saná-las durante o projeto;  

- Desenho Final: demonstrativo dos resultados do processo projetual. 

Como as metodologias de Bonsiepe e Lobach, essa metodologia também não 

enfatiza o estudo da subjetividade do público alvo, no entanto, apresenta-se como 

passível da inserção desse estudo em sua estrutura. 
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Metodologia D4S 

Essa metodologia considera questões de sustentabilidade e inovação no projeto, ela 

é composta por um manual e um caderno de formulários de trabalho, o qual possui 

as seguintes partes: 

- análise das necessidades, com ênfase no entendimento do contexto econômico, 

ambiental e social do projeto;  

- redesign, enfatizando o processo de melhoria de um produto existente ou 

desenvolvimento de um novo;  

- benchmarking, que busca a comparação entre produtos similares quanto às 

questões de competitividade e sustentabilidade. 

Além disso, o manual apresenta casos de aplicação da metodologia e métodos de 

criatividade para a geração de novas idéias (Figura 04).  

Figura 04: Estrutura Metodológica do D4S 

Na metodologia D4S, há uma ênfase notável na preocupação ambiental do design. A 

preocupação com as emoções do usuário podem ser inseridas na etapa das 

„necessidades‟, onde a delimitação do contexto social é considerada no projeto.  

3.4 Conclusões 

Dentre as metodologias descritas, é possível observar que há diferentes abordagens 

dentro de uma estrutura comum, compreendidas entre o conhecimento do 
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problema e a busca de sua solução. Algumas diferem por enfatizar etapas pré e pós-

desenvolvimento de produtos.  De uma forma geral, são apresentadas quatro fases 

de projeto, denominadas de maneiras diferentes, mas com objetivos semelhantes: 

análise, síntese, execução e avaliação. Outra similaridade é que essas metodologias 

apresentam etapas interligadas, cujo processo pode avançar ou retornar quando for 

julgado necessário.  

Com relação ao estudo dos aspectos subjetivos do público-alvo, a maioria das 

metodologias acima cita, mas não enfatiza esse tipo de conhecimento: os autores 

Lobach e Bonsiepe não se referem aos aspectos emocionais do usuário; Munari e a 

metodologia D4S citam o estudo do público-alvo generalizado como tópico da 

atividade de projeto; Kotler e Baxter enfatizam a importância dos aspectos 

subjetivos através da pesquisa de marketing relacionada ao público-alvo. 

O que se pode observar é que, interpretando os conteúdos dessas metodologias a 

favor do reconhecimento dos aspectos emocionais do público-alvo, algumas abrem 

espaço para essa ênfase, no entanto, não especificam como ela deve ser elaborada, 

não fornecem paradigmas para uma satisfatória pesquisa dos aspectos subjetivos do 

público-alvo. Com isso, na academia, cabe ao professor das disciplinas de projeto a 

tarefa de incentivar o estudo dos aspectos emocionais do usuário, seja através da 

ênfase ao conteúdo já ministrado em outras disciplinas da grade curricular do 

curso, seja fornecendo bases para a fundamentação do aprofundamento nas 

emoções e expectativas dos usuários do projeto.  

Para o desenvolvimento de soluções de projeto, é importante o relacionamento do 

design com diferentes fatores: ambientais, culturais, sociais, ergonômicos, 

psicológicos, econômicos, semióticos, simbólicos, estéticos, técnicos, entre outros. 

Essa consciência de multiplicidade de fatores levou a aproximação do design com 

outras áreas de conhecimento. Assim, surgiram diferentes denominações visando 

esse relacionamento: design & emoção, design e sustentabilidade, design universal, 

design social. Essas diferentes denominações tratam de um mesmo design, uma 

mesma atividade de projeto, interligada com as diferentes necessidades de 

contextos sociais e históricos. 

A utilização de metodologias no design deve ser realizada considerando que os 

métodos e técnicas precisam ser variáveis e flexíveis, interpretados de acordo com 

a natureza do projeto.  O designer precisa ajustar a metodologia ao contexto dos 

objetivos que pretende realizar. Com isso, dependendo do projeto, pode haver a 

combinação entre processos, mesclando suas estruturas e criando ligações entre 

metodologias. Mais do que um conjunto de passos, as metodologias precisam estar 

aliadas ao senso crítico e reflexivo do designer. Elas precisam ser constantemente 

pensadas e reestruturadas. 
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4 Design & emoção 

Como área recente de estudo voltada à relação usuário-produto com foco nas 

emoções dos usuários, o design & emoção tem origem na ergonomia e vem 

crescendo como área de estudo dentro do design. 

Por tratar de aspectos subjetivos dos usuários, como emoções, expectativas e 

impressões, os estudos do design & emoção têm muito que contribuir com a 

pesquisa de público-alvo realizada nas disciplinas de projeto. Para isso, é 

importante conhecer o que é design & emoção, como essa corrente do design tem 

evoluído no meio acadêmico e profissional.  

Apesar de recente, a ênfase nos aspectos subjetivos do usuário pode estar 

presente nas escolas de design através de outras fontes e denominações, é preciso 

entender em que o design & emoção veio somar na pesquisa do usuário. Este 

capítulo visa introduzir o design & emoção e apresentar métodos e classificações 

relacionados a essa área passíveis de contribuir com a presente pesquisa.     

4.1 Fundamentos e definições 

Para falar sobre design & emoção, é preciso conceituar e entender um pouco as 

emoções e sua importância nas decisões humanas. Damásio (1996) em seu livro “O 

Erro de Descartes” conceitua as emoções como o aparecimento de impulsos que 

resultam em reações do organismo. São respostas a determinados estímulos que 

nos impulsionam a reagir de alguma forma. 

Para Damásio (1996), as emoções são partes indispensáveis da vida racional, a 

qual está sempre associada às respostas emocionais do organismo. O autor se 

utiliza de exemplos para concluir que o raciocínio humano não pode agir de forma 

independente, como acreditava Descartes. As emoções possuem poder 

determinante no processo de decisão humano. 

Com essa relação entre razão, emoção e processo de escolha humanos é possível 

sugerir que a interação entre pessoas e objetos possui caráter emocional. As 

situações de escolha e de uso de produtos são circunstâncias em que as emoções 

estão presentes no julgamento da qualidade das ações e que resultam em 

sensações de atratividade ou repulsa, medo ou segurança, dentre outras. 

Os pesquisadores Mihaly Csikszentmihalyi e Eugene Rochberg-Halton estudaram a 

relação entre pessoas e objetos no livro The meaning of things: domestic symbols 

and the self. Os autores iniciaram a pesquisa questionando a relação das pessoas 

com os objetos de arte que possuíam. Perceberam que a maioria dos entrevistados 

não possui uma relação afetiva significativa com objetos de arte e sim com 

objetos do dia-dia e sem expressivo valor estético. Os pesquisadores concluíram 

então que os aspectos que aumentam a ligação afetiva entre pessoas e objetos 
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estão além do valor estético e do status do objeto perante a sociedade. Foi 

constatado que os objetos que possuíam uma „história para contar‟ pelos usuários 

e que tinham significados expressivos para as pessoas eram os mais lembrados e 

valorizados.  

De acordo com Seragini (2007), os valores atribuídos aos produtos partem do 

imaginário de cada indivíduo. O autor afirma que existem fatores além da estética 

e da funcionalidade a serem observados. Memória, imaginação e sentimentos 

devem ser considerados na relação entre consumidores e objetos. 

Apesar da clara relação entre produtos e emoções humanas, ainda é relativamente 

difícil lidar com fatores emocionais no design. A relação entre pessoas e objetos 

envolve diversos níveis de envolvimento emocional, os objetos podem causar 

inúmeros tipos de reações e por diversos motivos, como aspectos configuracionais, 

modo de uso, valor social, entre outros. Desmet (2002) afirma que, apesar dessas 

dificuldades, é possível para o designer se envolver com os aspectos emocionais do 

projeto, pois, apesar de terem particularidades difíceis de discernir as emoções 

possuem características comuns. 

O design possui importante papel no estudo da relação emocional entre usuários e 

produtos. A área de projeto permeia aspectos visíveis e invisíveis dos objetos, o 

design & emoção se preocupa sobretudo com aspectos não visíveis do projeto, mas 

de clara percepção e impacto na aceitação pelos consumidores. 

O estudo dos aspectos subjetivos na relação usuário-produto tem sido alvo de 

diferentes pesquisas no design atualmente. No entanto, para o mesmo foco de 

estudo, diferentes denominações foram adotadas: Design & emoção, Design 

Experiencial, Design Afetivo, entre outros. No presente trabalho, a denominação 

escolhida foi a de Design & emoção, com a intenção de seguir as propostas da 

Design and Emotion Society, que visa unir propostas sobre o tema oriundas de 

diferentes lugares do mundo. 

Assim como o Design & emoção e suas diferentes nomenclaturas, no Design tem 

surgido diferentes sub-áreas direcionadas à focalização do conhecimento. Dentre 

essas sub-áreas, as mais comuns abrangem ergodesign, ecodesign, design para a 

sustentabilidade, etc. É importante enfatizar que essas áreas não pretendem 

fragmentar o design, e sim complementa-lo com fatores a serem considerados na 

atualidade. É um reflexo das mudanças sociais, que se refletem no design, 

atividade que precisa estar em constante adaptação com o contexto onde está 

inserida. Todas essas áreas são, antes de tudo, um só Design, com preocupações 

globais voltadas a uma satisfatória atividade de projeto.   

O design & emoção e seu enfoque no usuário tem origem e embasamento na 

ergonomia. A diferença é que, além dos aspectos físicos, cognitivos e 
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organizacionais, o design & emoção aborda o usuário também através de aspectos 

subjetivos, com foco em emoções e expectativas de uso. 

Suri (2003) afirma que é possível estudar as relações sociais que os produtos irão 

gerar. Assim, projeta-se um tapete planejando situações em que o usuário irá 

utilizá-lo (para assistir filmes, namorar, ler, dormir) e as relações sociais que 

podem acontecer com o uso do produto (conversas, fortalecimento de laços, 

aumento da intimidade). É possível então, procurar entender cada vez mais a 

capacidade dos produtos de evocarem emoções, e trabalhar essa capacidade no 

nível do design.  

O design & emoção tem como meta proporcionar experiências positivas através do 

contato com produtos. Pesquisas na área buscam entender reações emocionais do 

ser humano para poder projetar objetos que despertem o prazer do usuário. 

Existe uma série de variáveis relacionadas à reação emocional humana que não 

estão sob o domínio do designer. Dentre elas estão a interpretação pessoal 

baseada na cultura, experiências passadas, particularidades de personalidade, 

entre outros (Pullman e Gross, 2004). Apesar disso, há níveis de resposta 

emocional passíveis de serem estudados pelos designers para aperfeiçoar o projeto 

de produto, dentre eles estão qualidades sensoriais formais (correspondentes aos 

sentidos) e qualidades comportamentais (feedback, ritmo, sequência, lógica) 

(Suri, 2003).  

Os designers podem ajustar elementos da relação usuário-produto para despertar 

emoções e induzir experiências prazerosas, mesmo não possuindo o domínio de 

influenciar parte das respostas emocionais inerentes aos usuários. 

Quando se fala em despertar emoções e induzir experiências, muitas vezes essas 

denominações podem ser interpretadas no âmbito da emulação e manipulação 

antiética das emoções humanas. Os objetivos do design & emoção não se 

enquadram nesse âmbito por terem a satisfação do usuário como objetivo 

principal da atividade de projeto, o que é contraditório à atividade de emulação 

que, como objetivo último, pretende gerar lucros e aumentar as vendas, 

independente da qualidade de vida do consumidor. 

Durante a atividade de projeto, o estudo das emoções pode estar presente em 

diversas etapas da metodologia utilizada. Entre as fases de projeto em que o 

design & emoção pode ser aplicado, a análise de usuário se configura como de 

grande importância. Essa pesquisa aborda a aproximação do designer com 

aspectos subjetivos do consumidor, o que possui grande poder de influência nos 

resultados do projeto.  
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A análise de usuário proporciona ao designer maior aproximação e conhecimento 

sobre emoções, expectativas, anseios e particularidades do público-alvo. Essa 

aproximação se fundamenta no conhecimento de áreas das humanidades, como 

psicologia, sociologia, antropologia. Esses e outros campos do conhecimento 

possuem tradição no estudo de indivíduos, grupos humanos ou sociedades, e 

podem fornecer teorias e ferramentas para uso e aplicação no design & emoção. 

4.2 Métodos e classificações 

Pesquisas estão sendo realizadas na área do design & emoção visando viabilizar e 

aprimorar a aplicação na atividade de projeto. Autores têm se preocupado em 

discernir tipos e níveis de emoção e prazer e desenvolver ferramentas 

relacionadas à análise do usuário e dos produtos. Parte das ferramentas a serem 

citadas é relativamente recente e demanda o surgimento de versões melhoradas 

para abranger maior quantidade de aspectos relacionados à interação 

usuário/produto. Entretanto, todas são válidas e de significativa contribuição para 

a área do design & emoção.  

Damásio (1996) divide as emoções em primárias e secundárias e afirma que 

existem sentimentos associados às emoções. O autor classifica as emoções 

primárias como aspectos inatos do organismo humano, relacionadas às respostas 

fisiológicas e instintivas. As emoções secundárias são aprendidas com o tempo e 

relacionadas à cultura e experiências passadas do indivíduo. 

O designer Jordan (2000), em seu livro Designing Pleasurable Products, afirma que 

o conceito de prazer é relativo, pois é inerente ao ser humano e é externo ao 

produto. O autor classifica o prazer em quatro níveis: 

- Prazer Fisiológico: associado aos sentidos e às respostas do organismo; 

- Prazer Social: inerente ao status e às relações sociais; 

- Prazer Psicológico: relacionado a fatores cognitivos e à experiência emocional de 

uso do produto; 

- Prazer Ideológico: pertinente a valores culturais e pessoais. 

Norman (2004), pesquisador na área do design, também classifica aspectos 

emocionais na relação usuário-produto e divide a percepção dessa relação em três 

níveis: 

- Nível Visceral: ligado à aparência do produto, aos aspectos configuracionais 

como cor, forma, texturas. Relaciona-se aos sentidos e ao impacto inicial dos 

produtos; 

- Nível Comportamental: abrange aspectos funcionais, onde o prazer está 

associado à usabilidade, desempenho e compreensão do produto;  
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- Nível Reflexivo: localizado no âmbito simbólico, refere-se ao significado, cultura, 

satisfação, status e identidade. Dentre os níveis, é o mais complexo e de 

significado mais profundo na mente humana.  

Os designers Desmet & Hekkert (2002) classificam emoções causadas pela relação 

de usuários com produtos. Os pesquisadores partem de um modelo cognitivo que 

dita três aspectos passíveis de foco pelo homem: eventos, agentes ou objetos. Os 

eventos são focados por causa de suas conseqüências, os agentes devido as suas 

ações e os objetos, por suas propriedades. Aparentemente, ao observar os três 

tipos de abordagem citados, o estudo de emoções evocadas por produtos se 

restringe à categoria de objetos, no entanto, os eventos e os agentes podem ter 

participação nesse tipo de reação. Na relação com produtos, as emoções surgem 

porque estes influenciam valores pessoais. Desmet & Hekkert (2002) classificam 

reações emocionais aos produtos de acordo com o seguinte modelo (figura 05), o 

qual propõe que um produto pode evocar várias emoções simultaneamente: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05: Modelo Básico de emoções em produtos. (Desmet & Hekkert, 2002). 

- Produtos como objetos: a atratividade é advinda da aparência. As reações 

emocionais relacionadas a essa categoria geralmente são gostar, desgostar, não 

dar importância. A atração é exercida pelos aspectos configuracionais. O termo 

atitude é usado no sentido de perfil de gosto. 

- Produtos como agentes: agentes são elementos que causam ou contribuem com a 

ocorrência de eventos. Essa classe está relacionada ao impacto que os produtos 

causam ou podem causar na sociedade. O louvor diz respeito às respostas de nossa 

avaliação sobre os produtos. Nessa categoria estão envolvidas emoções como 

admiração, apreciação, desprezo ou decepção. 

- Produtos como eventos: Resultam da inclinação das pessoas de antecipar o uso 

futuro ou posse de um produto. O suposto uso do produto é o evento e as 

conseqüências antecipadas causam a emoção. Quando se olha para uma jóia, a 

emoção e o status ao usá-la são imaginados, fantasia é envolvida. Os objetivos de 

uso e posse do produto são considerados. 
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Com referência ao modelo anterior, Desmet (2003) apresenta o modelo 

multicamadas de emoções em produtos, o qual classifica as emoções em cinco 

denominações: 

- Instrumental: o uso do produto é geralmente antecipado pelo usuário durante o 

primeiro contato. O produto é visto como instrumento que carrega consigo 

informações para a articulação de previsões; 

- Social: os mesmos julgamentos aplicados às pessoas são usados em produtos. Os 

objetos são vistos como agentes avaliados em termos de legitimidade e outros 

padrões sociais. 

- Estética: os aspectos configuracionais dos produtos são avaliados e remetem à 

atratividade. As emoções estão relacionadas aos sentidos e a avaliação se dá em 

termos de atração, com referência em atitudes; 

- Surpresa: caracteriza-se como repentino, incomum, inesperado, e, por ter tais 

características, só ocorre uma vez e no primeiro contato com o produto. Nos 

contatos posteriores as emoções são outras. Este tipo de emoção não possui tipo 

específico de referência ocorre, na verdade, quando há um distanciamento de 

qualquer referência pré-definida; 

- Interesse: está associado à falta ou presença de estímulo. Invoca as sensações de 

desafio e promessa, estimula a criatividade, desperta a curiosidade, inspira e 

fascina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Modelo Multicamadas de emoções em produtos (Desmet, 2003). 

Com este modelo (figura 06) é possível afirmar que não são apenas as 

características estéticas que evocam respostas emocionais. O design & emoção 

não pode ser avaliado então, como uma consideração meramente formal (Desmet, 

2003). 
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Os significados dos produtos atuam além da experiência estética. Estão associados 

a aspectos como uso do produto, contexto em que está inserido e perfil do 

usuário. As emoções são resultados da experiência com o produto. Partindo do 

conceito de experiência, Holbrook (2000), pesquisador na área do marketing, 

apresenta os elementos que a compõem:  

- Fantasia: relacionada à expectativa e às emoções; 

- Sentimentos: respostas do organismo geradas pela interação com o produto; 

- Diversão: relacionado ao prazer durante o uso, abrange ações e motivações. 

Aprofundando a questão, Lofman (1991), também na área do marketing, amplia os 

elementos relacionados à experiência: 

- Contexto: conjunto de elementos e situações que compõem o cenário para a 

experiência; 

- Estímulos sensoriais: relativo aos sentidos; 

- Respostas afetivas: abrange respostas emocionais, sentimentos, humor; 

- Processos cognitivos: resposta mental do consumidor à experiência de consumo; 

- Atividades: ações e reações do consumidor durante a experiência; 

- Avaliação: atribuição de valores a partir do resultado da experiência com o 

produto. 

Person (2003) desenvolve um modelo de descrição de respostas emocionais dos 

produtos enfatizando a noção de contexto (Figura 07): 
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Figura 07: Modelo Funcional (Person, 2003). 

O modelo acima considera que a interação homem-produto se dá através dos cinco 

sentidos e que o contexto de interação é parte fundamental a ser considerada 

nessa relação. Além do contexto de interação, Person (2003) considera que o 

contexto social também influi na experiência emocional com produtos. Assim, 

aspectos culturais precisam ser considerados na relação com objetos.  

O designer Medeiros (2007) apresenta a Interação Significante (IS) como um 

processo dialógico entre usuários, produtos e contextos de uso na interação com 

produtos. A IS pode ocorrer em duas dimensões: pragmática e emocional, e em 

quatro níveis: prático, crítico, ideológico e lúdico. 

Na dimensão pragmática, estão as associações que os usuários identificam nas 

qualidades intrínsecas dos produtos e que estão relacionadas a aspectos de 

usabilidade nos níveis prático e crítico. Na dimensão emocional estão as 

associações que expressam sentimentos dos usuários relacionadas aos níveis lúdico 

e ideológico: 

- As associações no nível prático abordam significados e interpretações 

relacionadas precisamente aos atributos físicos dos produtos. São exemplos de 

associações no nível prático: estável, sólido, anatômico. 

- As associações no nível crítico também estão baseadas nas qualidades dos 

produtos, mas referem-se a julgamentos e avaliações de função e uso. Neste nível 

estão associações como confortável, funcional, ergonômico. 



 

49 

- As associações no nível ideológico referem-se a valores relacionados a 

paradigmas simbólicos e arbitrários incorporados nos produtos. Por exemplo, 

quando significados refletem padrões sociais onde a posse (não necessariamente o 

uso efetivo) do produto determina o status do usuário. Associações como 

tradicional, contemporâneo, masculino, etc, são valores arbitrários, portanto 

ideológicos. 

- As associações no nível lúdico, assim como nos valores ideológicos, referem-se às 

reações emocionais do usuário. No entanto, estes são baseados mais em 

interpretações individuais do que em padrões de comportamento. Associações 

como monótono, alegre e infantil refletem certo „estado de espírito‟ projetado no 

produto pelo usuário. 

A Interação Significante é proposta não apenas como um conceito, mas também 

como uma grade de valores como ferramenta para a análise das associações que 

os usuários expressam. (Medeiros,2007) 

Além das delimitações e classificações da interação emocional entre produtos e 

indivíduos, também foram desenvolvidas ferramentas para medir o impacto dessa 

interação e definir o „perfil emocional‟ de usuários e de produtos. Parte desses 

métodos visa conhecer o usuário através da observação, outros pretendem avaliar 

o potencial emocional dos produtos. Algumas dessas ferramentas serão 

comentadas a seguir. 

Atestando a carência de métodos na área do design & emoção, Desmet (2002) 

desenvolveu o PREMO (Product Emotion Measurament Instrument) com o intuito 

de associar emoções a produtos. O pesquisador considerou apenas os aspectos 

visuais dos objetos, selecionou palavras que descrevem as emoções humanas 

relacionadas à aparência dos produtos e as agrupou, chegando a um total de 14 

tipos: 

- Emoções negativas: indignação, desprezo, desgosto, surpresa desagradável, 

insatisfação, frustração, monotonia; 

- Emoções positivas: desejo, surpresa agradável, interesse, deleite, admiração, 

satisfação, fascínio. 

A seguir, foram desenvolvidos bonecos virtuais com expressões faciais e sons para 

representar cada uma das emoções descritas (figura 08).  



 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 08: PREMO (Desmet, 2004) 

Essas representações foram mostradas aos pesquisados juntamente com o produto 

avaliado. Analisando os bonecos na tela do computador o usuário afirmava se, 

perante o produto, sentia, sentia parcialmente ou não sentia a emoção 

apresentada. Apesar do caráter experimental do método, Desmet(2002) 

considerou o instrumento válido e passível de ser aplicado nas etapas de 

elaboração do projeto. 

O PREMO pode ser considerado válido no âmbito da aplicação de imagens, pela 

comum dificuldade de humanos em expressar verbalmente as emoções. No 

entanto, ao julgar a aparência do produto ao todo, é difícil discernir quais 

aspectos de configuração especificamente agradam ou não o usuário. O método 

também não leva em consideração as fases de uso e manipulação do produto, as 

quais também influenciam as respostas emocionais.  

O designer Jordan (2000) propôs uma ferramenta de Atribuição de Personalidade a 

Produtos (APP), este método visa relacionar a aparência dos objetos às 

personalidades dos indivíduos. Segundo o autor, os usuários preferem produtos 

que refletem suas próprias características de personalidade. 

O desenvolvimento da ferramenta se deu inicialmente com a produção de 209 

descritores de personalidade, os quais foram agrupados para a elaboração de 17 

grupos de conceitos, chamados de „dimensões de personalidade‟. 
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As dimensões de personalidade foram usadas para avaliação de 14 aparelhos 

eletrônicos. Atribuíram-se personalidades aos produtos e os usuários descreveram 

seus perfis de personalidade. A partir de então, os perfis foram relacionados e 

encontrou-se certa coerência entre as personalidades atribuídas aos produtos 

pertencentes à mesma empresa. Também foi percebido que vários produtos 

possuíam uma personalidade própria. 

A aplicação do APP permite verificar se os produtos de uma marca ou linha 

seguem um padrão de personalidade. Esse instrumento também possibilita a 

avaliação de modelos durante o projeto para adequação com o perfil de 

personalidade dos usuários.  

A característica de atribuição de personalidade aos produtos proposta por Jordan 

também é inerente aos estudos de Baudrillard (1989) quando este afirma que os 

objetos existem para “personificar” as relações humanas. 

Além das ferramentas citadas há ainda métodos que se apóiam na avaliação de 

medidas fisiológicas, como batimentos cardíacos, dilatação de pupila, e análise de 

expressões faciais capturadas em vídeos. Também existem técnicas que se 

utilizam de imagens, como Emocards, MoodBoard, escala de diferencial 

semântico, entre outros. Essas ferramentas ainda apresentam limitações em 

termos de complexidade na abordagem, pois estão restritas a aspectos 

configuracionais e a informações visuais, o que torna difícil a interpretação e 

conversão dos resultados em características para configurar o produto. No 

entanto, esses métodos representam uma evolução no estudo do design & emoção 

e realizaram um salto com relação ao conhecimento da relação entre usuário e 

produto. 
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5 Pesquisa de Público-Alvo nas Instituições de Ensino 
Superior de Design 

O estudo realizado nesta dissertação está dividido em duas partes: a primeira 

compreende uma pesquisa realizada com instituições de ensino superior de design, 

buscando compreender como é realizada a pesquisa de aspectos subjetivos do 

público-alvo, suas particularidades e generalizações. A segunda etapa da pesquisa 

trata da aplicação de uma metodologia de estudo sobre aspectos subjetivos do 

público-alvo em uma disciplina de projeto de produto, visando a compreensão da 

amplitude e do alcance desse tipo de abordagem nos resultados da atividade 

projetual. Este capítulo descreve e analisa reflexivamente a primeira etapa da 

pesquisa, referente aos dados obtidos em diferentes instituições de ensino de 

design. 

5.1 Metodologia e Técnicas de análise da Pesquisa com as Instituições 

Para a execução dessa fase da pesquisa foram escolhidas técnicas de caráter 

qualitativo, sem a utilização de instrumentos estatísticos. As técnicas relativas a 

esta etapa da pesquisa de campo incluem: 

- Coleta de documentos: seu uso é justificado pela necessidade de informações 

específicas coletadas durante a pesquisa. 

- Entrevistas semi-estruturadas: método interrogativo de coleta de dados com a 

participação de dois agentes, entrevistador e entrevistado. Nas entrevistas semi-

estruturadas, perguntas abertas são elaboradas para que possam ser respondidas 

livremente, as quais funcionam como referência para o pesquisador.  

- Análise do discurso: é considerado discurso tudo aquilo comunicado por um 

agente, qualquer que seja a forma de expressão. Pode ser realizado de forma 

manifesta ou implícita. Sua análise pode revelar informações de grande 

importância para o estudo.   

O primeiro estágio da pesquisa realizada junto às instituições de design incluiu a 

catalogação das instituições de ensino superior de design (habilitação em produto) 

existentes atualmente no Brasil, das quais foram selecionadas as que possuíam 

endereço eletrônico. A partir de então houve o envio, via e-mail, de questionários 

de pesquisa para professores de disciplinas de projeto dessas instituições. O 

questionário padrão (anexo 1) foi enviado via e-mail para cinquenta e sete 

instituições de ensino superior de design de produto (anexo 2), públicas e 

privadas.  

As questões elaboradas caracterizam-se como abertas, pois permitem que os 

pesquisados discorram espontaneamente sobre o que está sendo pesquisado. 

Supõe-se que, com as respostas discursivas, é possível detectar melhor a atitude e 
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as opiniões dos professores, bem como suas motivações e significações (Fachin, 

2006). A pesquisa foi respondida por docentes das disciplinas de projeto de 

produto de 14 instituições (anexo 3). 

O questionário da pesquisa visou coletar dados sobre como é realizada a pesquisa 

de público-alvo nas disciplinas de projeto do produto. Para isso, os docentes foram 

questionados sobre métodos empregados na análise do público-alvo; referências 

bibliográficas utilizadas; sobre a forma de interpretação dos dados colhidos sobre 

os usuários; e sobre como esses dados se transformam em requisitos de projeto. 

Segue abaixo, o questionário enviado: 

  

Questionário 

  

1. Em que período e contexto do curso ocorrem as atividades ou disciplinas 
específicas de projeto do produto?  

Identifique ou descreva os diferentes momentos (períodos do curso) em que o 
aprendizado de práticas projetuais é trabalhado.  

 

 2. Que método você utiliza para orientar os alunos na abordagem de questões 
diretamente relacionadas ao usuário para quem se destina o projeto? Qual ou 
quais técnicas são aplicadas para o  levantamento de dados? 

O método e as técnicas são repassados aos alunos verbalmente, ou você dispõe de 
algum material escrito para orientar o levantamento de dados? Caso possua algum 
material, você poderia disponibilizá-lo como dado para o nosso estudo? Em caso 
positivo, enviá-lo também para o e-mail acima ou indicar site, blog ou outro 
recurso disponível com informações correlacionadas.  

              

3. O método que você utiliza reproduz, é inspirado ou se assemelha a algum 
método clássico do design ou a alguma outra fonte referencial?  

  

4. Como as informações coletadas sobre os usuários são efetivamente utilizadas no 
processo projetual propriamente dito? 

 

 As perguntas têm caráter generalista com relação ao estudo do público-alvo no 

intuito de deixar os docentes livres para descreverem as ênfases por eles dadas 

em sala de aula. A aplicação de perguntas direcionadas aos aspectos subjetivos 

dos usuários poderia tendenciar os resultados. 

O número reduzido de perguntas do questionário objetivou tornar a pesquisa 

prática para os docentes abordados, visando atingir maior aceitação e número de 

respostas enviadas.   
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A primeira pergunta visa situar as disciplinas de projeto nas grades curriculares 

dos cursos de design. Buscou-se saber em que período é iniciada a atividade 

projetual no curso, e com que embasamento (disciplinas complementares) essa 

iniciação é feita.  

A segunda pergunda diz respeito à forma de abordagem do público-alvo em sala de 

aula. O objetivo foi identificar a fundamentação teórica para essa abordagem, e 

de que forma ela é aplicada. A terceira questão complementa a segunda, refere-

se ao tipo de fundamentação aplicada na pesquisa de público-alvo, se possui 

alguma referência, relaciona métodos, ou contém semelhança com algum material 

bibliográfico já existente. 

A quarta questão, de grande relevância para a pesquisa, indaga sobre a forma de 

aplicação dos dados colhidos sobre o usuário nas etapas projetuais; se há 

orientação nesse sentido e como essa inserção dos dados no projeto é realizada. 

A partir dos questionários respondidos pelos docentes, um segundo e-mail 

adaptado a cada caso foi enviado, visando complementar questões e possíveis 

lacunas encontradas nas respostas dos docentes e nos dados das instituições. 

Somando-se aos questionários respondidos, foram coletados outros dados das 

instituições, entre eles: grade curricular, publicações relacionadas ao tema da 

pesquisa, breve histórico dos cursos, e contexto onde estão inseridas as escolas 

(centro, área de pesquisa). 

5.2 Perfis Encontrados 

Nesta etapa é realizada a análise e estruturação dos dados coletados, visando 

interpretá-los no sentido de identificar a abordagem nas disciplinas de projeto dos 

cursos pesquisados com relação à análise dos aspectos subjetivos do público-alvo.  

As respostas aos questionários enviados, junto com os outros dados coletados 

sobre as instituições foram organizados em tabelas para sintetizar e organizar o 

material da pesquisa (Tabelas 02;03;04; e 05): 
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 Professor da 
Instituição A 

Professor da 
Instituição B 

Professor da 
Instituição C 

Professor da 
Instituição D 

Linha de Pesquisa 
onde o curso está 
inserido 

Tecnologia Tecnologia Humanidades Humanidades 

Início disciplina de 
Projeto 

1 Semestre 3 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 

Estudo Público-
Alvo 

“Depende do 
projeto de 
pesquisa, pode 
ser por entrevista,  
observação, 
experimentação, 
etc.” 
 

“Discussões 
durante a 
orientação. Forma 
bastante intuitiva.” 

“Bases em 
Mercadologia e 
gestão de design” 

“Visitas; entrevistas 
com usuários”  

Tipo de 
Fundamentação 

Marketing Empirismo Admnistração e 
Marketing 

Empirismo 

Referências dos 
métodos 

Kotler, P. 
Administração de 
Marketing. ; 
SILVA, S. O . 
Marketing para 
profissionais 
Liberais.  

- “Bauhaus, Bruno 
Munari, professores 
do IAC e MAC” 

“O caráter 
experimental, por 
certo, guarda relação 
com autores como Gui 
Bonsiepe e outros 
expoentes da Escola 
de Ulm” 
 

Como os dados 
são interpretados 
no projeto 

Experimentação Intuição, 
empirismo 

Sensibilidade do 
aluno  

“processo de 
aproximações 
sucessivas até a 
definição do projeto” 

Disciplinas 
relacionadas ao 
estudo dos 
aspectos 
subjetivos do 
usuário 

Antropologia 
Cultural I,II (1, 2 
per

2
); cultura 

brasileira (3 per); 
marketing (8 per) 

Des. Industrial e 
sociedade (5,6 
per) 

Humanidades 
aplicadas ao design 
(3,4per); 
mercadologia 
(7,8per) 

Fund.sociais do 
design (1 per); 
mercado e consumo 
(8 per) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Abreviatura Per  = período, semestre letivo 
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Professor da 
Instituição E 

Professor da 
Instituição F 

Professor da 
Instituição G 

Professor da 
Instituição H 

Linha de Pesquisa 
onde o curso está 
inserido 

Tecnologia Tecnologia Humanidades Não vinculada 

Início disciplina de 
Projeto 

3 Semestre 3 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 

Estudo Público-
Alvo 

“Estudo dos 
grupos sociais e 
suas 
representações” 

“Entrevistas e 
simulação do 
papel de usuário” 

“Observação” “Análise de tarefa; 
análise do produto; 
análise do ciclo de 
vida do produto” 
 

Tipo de 
Fundamentação 

Psicologia, 
antropologia e 
sociologia 

Empirismo Empirismo Ergonomia 

Referências dos 
métodos 

- Baxter (D4S) Bonsiepe, Iida, Baxter, 
Soares 

Como os dados 
são interpretados 
no projeto 

- “converter os 
depoimentos em 
benefícios; 
hierarquizá-los e 
passar para o 
processo de 
criação a partir 
destas 
informações” 
 

“descrição das 
informações” 

“aplicações técnicas 
analíticas que 
convertem as 
informações coletadas 
em requisitos técnicos 
de projeto” 

Disciplinas 
relacionadas ao 
estudo dos 
aspectos 
subjetivos do 
usuário 

Integração social 
(1 per.);  relações 
mercadológicasI,II
.III,IV,V (2, 5, 6, 7, 
8per); fatores 
humanos 
I,II,III,IV,V,VI 
(3,4,5, 6, 7,8 per); 
cultura religiosa (4 
per); psicologia 
aplicada ao 
desenho industrial 
(8 per) 

Sociologia 
aplicada ao 
design (2 per); 
mercadologia (7 
per) 

Estudos Sócio-
Econômicos I,II,III 
(6,7,8 per) 

Cultura religiosa (4 
per); sociedade e 
contemporaneidade (6 
per) 
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Professor da 
Instituição I 

Professor da 
Instituição J 

Professor da 
Instituição K 

Professor da 
Instituição L 

Linha de Pesquisa 
onde o curso está 
inserido 

Humanidades Humanidades Não vinculada Humanidades 

Início disciplina de 
Projeto 

1 Semestre 3 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 

Estudo Público-
Alvo 

Simulação “Questionários;  
pesquisa  
empírica baseada 
em técnicas de 
observação e na 
sensibilidade do 
aluno” 

“Avaliações de 
usabilidade, 
biomecânica e 
antromometria; 
observação do 
usuário; verificação 
da interação direta 
ou semântica com 
similares” 

“Entrevistas; 
questionários; análise 
do perfil dos 
consumidores, 
conhecimento de 
segmento de 
mercado” 

Tipo de 
Fundamentação 

Empirismo Empirismo Ergonomia, 
empirismo 

Admnistração e 
Marketing 

Referências dos 
métodos 

- - Ergonomia Marketing; 
administração 

Como os dados 
são interpretados 
no projeto 

- - “As informações, 
quando definidas 
como necessidades, 
são transformadas 
em requisitos de 
projeto gerando 
assim uma lista de 
verificação, aplicada 
durante todo o 
desenvolvimento do 
projeto” 
 

- 

Disciplinas 
relacionadas ao 
estudo dos 
aspectos 
subjetivos do 
usuário 

Antropologia (4 
per), sociologia (4 
per), Pesquisa de 
opinião pública (5 
per) 

Psicologia básica 
(2 per); 
Antropologia 
cultural (3 per);  
Marketing I,II (4,5 
per); gestão de 
design (6 per) 

- Design e Marketing (6 
per), antropologia 
cultural (8 per), 
psicologia (8 per), 
gestão em design (8 
per) 
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Professor da 
Instituição M 

Professor da 
Instituição N 

Linha de Pesquisa 
onde o curso está 
inserido 

Não vinculado Tecnológico 

Início disciplina de 
Projeto 

1 período 3 período 

Estudo Público-
Alvo 

“Aulas sobre 
mercado de 
inserção / tipos de 
público / 
entrevista com 
público / análise 
de público alvo / 
desenvolvimento 
de um 
personagem típico 
/ prancha de 
estilo” 

Painéis sobre 
público alvo  

Tipo de 
Fundamentação 

Löbach, Baxter e 
empirismo 

Baxter 

Referências dos 
métodos 

Löbach e Baxter  Baxter 

Como os dados 
são interpretados 
no projeto 

“Atentamos para 
que o aluno 
perceba qual é o 
problema do 
usuário e qual é a 
necessidade a ser 
atendida.” 

Empirismo 

Disciplinas 
relacionadas ao 
estudo dos 
aspectos 
subjetivos do 
usuário 

Antropologia (5,6 
per); gestão em 
design (5,6 per); 
marketing (7,8 
per) 

Noções de 
antropologia e 
sociologia (5 per); 
Marketing e 
gerenciamento 
em design (6 per) 

Tabelas 02 a 05: Síntese das respostas dos questionários 

Dentre os dados acima, as afirmações que estão entre aspas constituem 

transcrições das afirmações dos professores. Os campos cujo espaço possui um 

hífen representam ausência de resposta ou resposta negativa para a questão 

relacionada.  

Observa-se que a „generalização‟ das questões citada anteriormente (entrevista 

com certa amplitude em termos de possibilidades de resposta), gerou diversas 

interpretações para as perguntas. O que pôde ser considerado como benéfico para 

a pesquisa, já que era necessário saber a que idéias, ao serem questionados sobre 

a pesquisa de público-alvo, os professores se remetiam, quais assuntos e questões 

eram inicialmente suscitados com as indagações. Essa estratégia permitiu 

perceber que uma parte dos entrevistados não considerou os aspectos subjetivos 

do usuário ao serem questionados sobre como conduziam pesquisas de público-

alvo. Também foi facilmente perceptível a presença do empirismo nessa etapa do 
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projeto, pois respostas como: „nos apoiamos na percepção do aluno‟, „fica a 

critério do aluno‟, ou a indicação de metodologias neutras, que não se referem à 

subjetividade do público-alvo, denunciam certa ausência de fundamentação 

teórica nesse tipo de pesquisa do usuário. 

Quanto ao período do curso onde são iniciadas as atividades projetuais, observa-se 

que quanto mais tarde sejam realizadas essas disciplinas, maior a possibilidade do 

aluno ter embasamento teórico-prático na pesquisa da subjetividade do público-

alvo. No entanto, esta característica está relacionada ao perfil das disciplinas 

ministradas na fase anterior à atividade de projeto. Observando os dados, conclui-

se que a fase de início da atividade projetual não possui influência direta no perfil 

de pesquisa das escolas, já que muitos dos cursos cujas atividades projetuais 

começam num estágio mais avançado da grade curricular, não apresentam 

disciplinas que fundamentem o estudo do público-alvo na fase inicial do curso.  

Na questão relativa à interpretação dos dados, apenas 4 dos docentes pesquisados 

afirmaram que há a preocupação na fundamentação da interpretação dos dados do 

usuário no projeto. O restante, 9 dos 13 docentes questionados, atribuíram a 

tarefa de interpretação dos dados à percepção do aluno, sem orientação docente 

nessa etapa de projeto. 

Os centros a que pertencem as escolas, sejam eles caracterizados como 

tecnológicos ou de humanidades, não parecem possuir poder de influencia sobre a 

pesquisa dos aspectos subjetivos do usuário, nem sobre o número de disciplinas 

relacionadas a esse estudo. Por exemplo, algumas escolas, cuja subjetividade do 

usuário é considerada fundamental no projeto, pertencem a centros tecnológicos; 

enquanto outras instituições, que não abordam os aspectos subjetivos do público-

alvo em disciplinas de projeto, pertencem a centros de humanidades. 

Nas respostas aos questionários, as referências adotadas em metodologias de 

projeto apresentam, em sua maioria, perfil que não considera ou não enfatiza as 

características emocionais do público alvo3. A quantidade de disciplinas ligadas ao 

estudo da subjetividade humana influencia direta e indiretamente a capacidade 

dos alunos em realizar uma pesquisa de público alvo qualificada. De acordo com a 

análise da estrutura curricular das escolas pesquisadas, aquelas que apresentaram 

maior ênfase na subjetividade do usuário são as que possuem maior quantidade de 

disciplinas relacionadas a esse aspecto no currículo. 

Com a intenção de montar uma estrutura que permita a organização e a análise 

das informações coletadas, os dados foram organizados em um „diagrama de 

pontos‟ (Booth et al, 2005)com três dimensões: a direção horizontal se refere à 

                                                 
3
 A análise das metodologias citadas durante esta pesquisa e suas relações com o design e emoção se 

encontram no capítulo 3. 
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dimensão relativa ao tipo de pesquisa de público alvo, que varia entre a não 

ênfase nos aspectos subjetivos do usuário e a ênfase nestes aspectos; a direção 

vertical trata da forma como essa ênfase é abordada em duas outras dimensões, 

se de maneira fundamentada ou empírica. Com isso, as escolas (denominadas por 

letras de A a N) foram alocadas no diagrama a seguir (figura 09), de acordo com a 

variação desses padrões de comparação. A distribuição das escolas no diagrama foi 

realizada através da análise de características passíveis de influenciar o estudo da 

subjetividade do usuário: quantidade de disciplinas relacionadas às ciências 

humanas, forma de abordagem do estudo pelo docente em sala de aula, 

referências usadas durante as disciplinas de projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Diagrama referente à pesquisa de usuário nas disciplinas de projeto (out/2008) 

A expressão „aspectos subjetivos do usuário‟ é utilizada no presente trabalho 

como referência à emoção, sentimentos, expectativas, e aspectos não palpáveis 

que apresentam grau de importância no processo de escolha, uso e aceitação do 

produto. O termo „aspectos pragmáticos do usuário‟ é usado com relação aos 

aspectos físicos, numéricos, concretos e palpáveis do público-alvo, o que 

geralmente é abordado por áreas como ergonomia e usabilidade. Áreas 

responsáveis pelo conforto e pela aceitação do produto pelo usuário a partir de 

intervenções focadas nos aspectos físicos também possuem grande importância no 

projeto de produto. Estas duas dimensões, pragmática e subjetiva, são muito 

importantes na interação entre produto e usuário.    
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As distâncias espaciais no diagrama equivalem a diferenças no tipo de abordagem 

do público-alvo de cada escola. É importante observar que a localização das 

escolas no diagrama não possui caráter estático, podendo assumir outra 

localização em análises posteriores. As realidades hoje apreendidas não podem ser 

analisadas em outros contextos ou em outra situação histórica. 

Quanto mais próximas as instituições estiverem no diagrama, mais próximas elas 

tendem a estar com relação às linhas de pesquisa, às publicações e ao perfil dos 

projetos nelas realizados (com relação ao objeto de estudo pesquisado – análise 

dos aspectos subjetivos do usuário). A proximidade no diagrama indica que, com 

relação ao estudo do público-alvo, as escolas possuem alguma semelhança no tipo 

de abordagem realizado.  

Neste diagrama, a dimensão horizontal possui maior relevância, pois indica a 

ênfase nos aspectos subjetivos do usuário, quer esta seja de forma empírica ou 

fundamentada. Enquanto as outras duas dimensões não indicam o quanto a escola 

enfatiza a subjetividade do usuário, informação de grande importância para a 

pesquisa. A localização das escolas que estão à direita do diagrama aponta para 

uma preocupação nesse sentido, o que é um salto qualitativo em relação às 

instituições que nem empiricamente exploram os aspectos subjetivos dos usuários.  

O termo empírico é usado no sentido de conhecimento apreendido sem bases 

bibliográficas explícitas, advindo unicamente da experiência de quem o utiliza. 

Segundo Hessen(1987: 68) e Japiassu & Marcondes(1993), o empirismo aborda a 

experiência e a sensação como fontes de conhecimento. Segundo os autores, o 

empirismo opõe à tese do racionalismo a antítese que diz: "a única fonte do 

conhecimento humano é a experiência". No empirismo, não há qualquer 

patrimônio a priori da razão. Os conteúdos não são extraídos da razão; e sim 

exclusivamente da experiência.  

É importante citar que o empirismo não é prejudicial à análise do usuário, o uso 

da percepção e experiência pessoais do designer nesse trabalho pode render bons 

resultados e excelentes contribuições na pesquisa de público-alvo. No entanto, 

para o estudante de design, que se encontra no estágio inicial de sua vida como 

projetista, é importante haver uma orientação, uma fundamentação teórica e 

prática para a análise do público-alvo. Para que os riscos de uma análise 

superficial e focada em pontos pouco relevantes para o projeto sejam menores e 

também para evitar o desvio de se tomar as motivações do pesquisador (ou do 

designer) pelas do usuário alvo dos seus projetos. 

- Análise da disposição dos dados no diagrama 

Observando os quadrantes superiores do diagrama (figura 10), é possível perceber 

que 4 das 14 escolas pesquisadas enfatizam os aspectos subjetivos do público alvo 
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e realizam essa ênfase de maneira fundamentada, a partir de métodos, teorias e 

classificações que ajudam o aluno na identificação das características emocionais 

do público-alvo. Apenas 1 das 14 instituições entrevistadas se localiza no 

quadrante que indica fundamentação na pesquisa de usuário, no entanto com 

pouca ênfase nos aspectos subjetivos do público alvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Quadrantes superiores 

do diagrama 

Nos quadrantes inferiores (figura 11), relativos ao empirismo na pesquisa de 

público-alvo, está localizada a maioria das instituições (nove), das quais 5 

abordam de maneira insuficiente os aspectos subjetivos do usuário; e 4 realizam 

esse estudo de forma mais substancial, entretanto baseada na percepção do aluno 

e sem embasamento teórico. Os dados apontam que, nas escolas L,M e D, as 

disciplinas que podem favorecer o estudo da subjetividade do público-alvo são 

ministradas nos períodos finais do curso, exercendo pouca influência nas 

disciplinas de projeto. 
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Figura 11: Quadrantes inferiores do 
diagrama 

A análise dos dados indica que, dentre o universo pesquisado de escolas de design 

de produto, um número muito pequeno aborda a subjetividade do usuário de 

forma fundamentada (figura 12). O que se configura como um dado preocupante, 

visto que a ênfase nos aspectos subjetivos do usuário tem sido muito pesquisada 

no campo das reflexões do design4, no entanto, essas reflexões não parecem estar 

sendo utilizadas nas salas de aulas de projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Quadrante relativo à 
ênfase e fundamentação na 
pesquisa da subjetividade do 

usuário do diagrama 

 

                                                 
4
 22 dos 257 artigos publicados no 8 Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design 

possuem temática relacionada ao design & emoção.  
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Design & emoção tem sido amplamente discutido em encontros e congressos 

científicos. Classificações, métodos e ferramentas estão sendo desenvolvidos 

visando aproximar o designer do universo das emoções humanas.  A partir deste 

panorama, é possível questionar a importância das instituições de ensino na 

formação do designer, se os docentes não estiverem dispostos a estimular a 

aplicação de novos paradigmas do design em sala de aula. Também é preciso 

haver uma reflexão sobre como a divulgação de novas áreas de estudo no design 

podem ser adaptadas para a aplicação no ensino.  

Apesar da relevância da pesquisa em design & emoção abordando a subjetividade 

do usuário, a análise das instituições pesquisadas gera um questionamento: se 

algumas escolas oferecem uma base sedimentada no estudo dos aspectos 

subjetivos do público-alvo a partir da oferta de disciplinas relacionadas a esse 

conteúdo, será que não há deficiência no estudo das outras áreas complementares 

ao projeto? É necessário o equilíbrio na grade curricular, pois algumas instituições 

se debruçam enfaticamente em uma nova linha de pesquisa e acabam 

consequentemente, negligenciando outras.  

Com a mesma ênfase em que novas áreas e novas necessidades do design são 

divulgadas e discutidas em congressos científicos, esses novos conteúdos e 

reflexões precisam se inserir de forma equilibrada no universo acadêmico, 

estimulando estudantes a serem designers flexíveis e adaptáveis à realidade 

social, cultural e econômica à qual estiverem submetidos. 

6 Pesquisa e Aplicação em Sala de Aula 

Essa fase da pesquisa compreende a análise de como o estudo dos aspectos 

subjetivos do público-alvo no projeto pode ser orientado em uma disciplina de 

Projeto de Produto. Também compreende uma intervenção realizada com parte 

dos alunos desta disciplina no intuito de criação de um contexto comparativo 

entre duas orientações de condução acadêmica da pesquisa do usuário no projeto.  

A primeira fase da pesquisa, descrita anteriormente, abrangeu um universo macro 

de instituições, onde foi possível delinear um panorama geral do objeto de estudo. 

A segunda fase da pesquisa, relatada nos experimentos a seguir, compreende 

análise e intervenção em uma disciplina de projeto de produto, onde a realidade 

do estudo dos aspectos subjetivos do público-alvo pôde ser observada e testada. 

Nessa segunda fase do trabalho de campo, objetivou-se explorar a questão do 

como deveria idealmente ser procedida a condução das reflexões sobre o tema no 

contexto de disciplinas complementares e de disciplinas de projeto. 

6.1 Metodologia de Pesquisa e Técnicas de Análise 
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A metodologia de pesquisa e as técnicas de análise aplicadas nesta segunda fase 

da pesquisa compreendem, além das citadas no primeiro experimento (coleta de 

documentos; entrevistas semi-estruturadas; análise do discurso), uma ferramenta 

de análise de grupo, onde um grupo de pessoas, selecionadas dentro do perfil da 

pesquisa, expressa verbalmente suas impressões e experiências relacionadas ao 

tema da discussão. Consiste numa discussão cuidadosamente planejada para 

coleta de dados sobre a percepção dos entrevistados em relação a um assunto 

específico.  

6.2 Estrutura curricular do Curso de Design de Produto da UFCG 

A pesquisa foi aplicada no curso de Desenho Industrial, com habilitação em 

Projeto de Produto, da UFCG (Universidade Federal de Campina Grande – Campina 

Grande, Paraíba). 

No decorrer do curso são oferecidas (anexo 4) três disciplinas de projeto (Projeto 

de Produto I, II e III), com crescente grau de complexidade, complementadas pela 

disciplina de Metodologia de Projeto (ministrada no período anterior à disciplina 

de Projeto de Produto I). 

A disciplina de Metodologia de Projeto possui como essência a apresentação de 

metodologias e métodos de projeto com a aplicação superficial destes em um 

projeto de baixa complexidade.  

Durante a disciplina de Projeto I, o briefing com as fases de levantamento, análise 

dos dados e formulação de requisitos são informados pelo professor, cabendo ao 

aluno a complementação do projeto a partir do desenvolvimento de alternativas. 

Na disciplina de Projeto II, apenas a temática do projeto é delimitada pelo 

docente, as fases seguintes são de responsabilidade do aluno. Em Projeto de 

Produto III, o aluno é responsável por todas as fases do projeto, cabendo ao 

professor apenas a orientação sobre o desenvolvimento das etapas. 

As demais disciplinas oferecidas no curso servem de fundamentação teórico-

prática para a atividade de projeto. Observando as disciplinas referentes à 

fundamentação teórica, há algumas passíveis de servir como fundamentação para 

o estudo dos aspectos emocionais dos usuários do projeto: 

Noções de Sociologia e Antropologia 

Marketing e Gerenciamento em Design 

Design e Mercado 

As disciplinas „Marketing e Gerenciamento em Design‟ e „Design e Mercado‟ se 

atêm à gestão e a conceitos de marketing no design, não abordando a pesquisa de 

público alvo. „Noções de Sociologia e Antropologia‟ apresenta uma introdução às 
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ciências humanas e técnicas de observação e análise de grupos de indivíduos, o 

que serve de fundamentação para o estudo das emoções do público-alvo na 

atividade de projeto.  

6.3 Sobre a Disciplina Pesquisada 

O componente curricular Projeto II foi escolhido para aplicação da pesquisa por se 

tratar de uma disciplina em que o aluno é iniciante no trabalho de levantamento e 

análise de dados, o que torna indispensável uma eficiente orientação acerca de 

técnicas referentes ao trabalho de pesquisa e interpretação de dados. 

Na primeira aula da disciplina, a professora distribuiu a temática do projeto 

(anexo 6) e informou os alunos sobre a atividade de projeto de brinquedos 

educativos. O resultado final, caso obtivesse a qualidade exigida, seria enviado a 

um concurso brasileiro de design de produto. 

No material escrito relativo à temática entregue aos alunos há a definição do 

contexto do projeto, a delimitação do problema e a delimitação do tema. 

Também são especificados os materiais a serem usados, a faixa etária (3 a 6 anos) 

e o gênero (para meninos e meninas) para quem o brinquedo será direcionado. 

A disciplina é composta por três avaliações, as quais servem de acompanhamento 

sobre o desenvolvimento do projeto.  As aulas possuem caráter de orientação, os 

alunos evoluem o projeto aula a aula e consultam docente e monitor sobre a fase 

em execução e sobre as fases que ainda serão executadas. 

No caso da turma 2009.1, os alunos foram divididos em quatro grupos, de 4 ou 5 

pessoas, cada um com um sub-tema relacionado a brinquedos educativos 

ecologicamente viáveis: higiene corporal e bucal; reciclagem, educação no 

trânsito; e desenvolvimento motor. Os alunos trabalharam em grupo até a 

primeira unidade, no restante da disciplina os projetos foram de autoria 

individual. 

Com relação à pesquisa dos aspectos subjetivos dos usuários, os alunos de projeto 

II possuem uma base introdutória advinda da disciplina „Noções de Sociologia e 

Antropologia‟, a qual introduz o estudo das ciências sociais no design, enfatizando 

a importância da consideração de aspectos humanos no projeto. 

6.4 Estudo do Público-Alvo na disciplina 

Com base no registro oral de alunos e docentes por meio de entrevistas, é possível 

relatar como frequentemente é realizada e orientada a pesquisa dos aspectos 

subjetivos do público-alvo nas disciplinas de projeto da instituição. 

Quando questionado sobre como orienta o estudo do público-alvo em relação à 

subjetividade do usuário, o docente da disciplina projeto II afirmou que não há 
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aula específica sobre essa particularidade, e que se apóia nas bases adquiridas 

pelos alunos nas disciplinas relacionadas que os mesmos já cursaram. Ele afirma 

que, apesar de não ministrar esse conteúdo especificamente, está a disposição 

para orientar e sanar dúvidas a respeito.  

Alguns alunos da disciplina de projeto II afirmaram que, em relação ao estudo dos 

aspectos subjetivos do público-alvo, há incentivo no exercício de observação e na 

interação com o público-alvo do projeto.  

Os alunos possuem o embasamento da disciplina „Noções de Antropologia e 

Sociologia‟, cursada no período anterior (5 período), na qual realizam um 

exercício de observação em praças da cidade durante diferentes horários do dia e 

da noite. Nesta atividade, eles são estimulados a realizar registro de dados de 

forma escrita e fotografada, e a síntese desses dados em formato de ensaio 

etnográfico. As atividades realizadas nessa disciplina fornecem bases e 

fundamentam o exercício de observação dos aspectos emocionais e 

comportamentais dos usuários.  

Entretanto, quando questionados sobre a forma de interpretação dos dados 

coletados para a atividade de projeto, os alunos disseram depender da 

„sensibilidade‟ de cada um. Portanto, não são diretamente orientados nesse 

sentido. 

6.5  Intervenção em sala de aula 

Para a intervenção em sala de aula, foi preciso estudar previamente o público-

alvo selecionado para o projeto e pesquisar maneiras de orientação no estudo dos 

aspectos emocionais deste. O público-alvo infantil foi o escolhido para trabalhar. 

Principalmente devido às singularidades da faixa etária de 3 a 6 anos de idade, as 

ferramentas apresentadas no capítulo 4 não se aplicam de forma trivial e imediata 

ao público-alvo infantil. O que indica a particularidade de cada projeto na 

aplicação de métodos e ferramentas de qualquer natureza. No caso especifico das 

crianças há que se observar a singularidade dos estágios de desenvolvimento 

relativos a cada faixa etária. 

Optou-se por não tentar aplicar as ferramentas apresentadas no capítulo 4 levando 

em consideração as singularidades do público-alvo infantil. A abordagem adotada 

na pesquisa foi de levar em consideração estas singularidades na tentativa de 

levantar subsídios que poderão eventualmente ser usados na elaboração de 

ferramentas especificas para o público-alvo infantil. No entanto, a tentativa de se 

chegar à elaborar e propor uma ferramenta tal, é considerada fora do escopo 

deste trabalho. 
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A faixa etária selecionada é difícil de ser observada sem antes entender etapas de 

seu desenvolvimento emocional. Para intervenção em sala, foram pesquisados 

psicólogos especializados no assunto e foram reunidas referências iniciais (anexo 

7) para incentivar a pesquisa dos alunos. O material distribuído entre os alunos foi 

lido em conjunto e usado como incentivo à reflexão. Houve uma construção 

conjunta de diferentes maneiras de introdução e adaptação dos dados ao projeto 

a ser desenvolvido. 

Optou-se por reservar o espaço de uma aula (2h) para a orientação dos aspectos 

subjetivos da pesquisa de público-alvo durante o período letivo, pois, por se tratar 

de uma disciplina onde muitos aspectos precisam ser evidenciados, não há tempo 

para maior aprofundamento em sala sobres este tópico sem que outros aspectos 

igualmente importantes sejam negligenciados. 

Na aula referente ao estudo do público-alvo, a turma foi dividida pela metade (em 

dois grupos) e parte dela foi orientada de forma diferenciada (as equipes „higiene‟ 

e „educação no trânsito‟). A outra metade seguiu o curso normal da disciplina 

(equipes „desenvolvimento motor‟ e „reciclagem‟).  

A parte da turma orientada de forma diferenciada foi trabalhada em uma sala 

separada. Para a aplicação da pesquisa, foi elaborado um roteiro de aula, onde se 

buscou questionar os alunos sobre o que já haviam pesquisado sobre o público-

alvo; apresentar alguns dados norteadores para essa etapa de projeto e 

interpretar, em conjunto, os dados coletados sobre a emoção dos usuários para 

inserção no projeto. O roteiro de aula foi dividido nas seguintes etapas: 

- A aula foi iniciada com uma apresentação pessoal e com uma breve 

explanação do estudo realizado. Foram introduzidos alguns conceitos sobre a 

área da pesquisa (aspectos emocionais do usuário – Design & emoção) e os 

objetivos desta.  

- Os alunos presentes foram orientados a não passar o que seria discutido, os 

insights e as conclusões geradas na aula para os colegas não-presentes. A 

fidelidade dos dados da pesquisa dependia do fato que os outros alunos 

seguissem o curso normal da disciplina. 

- Introdução - A atividade foi iniciada com o questionamento sobre o que os 

alunos haviam pesquisado até o momento sobre os aspectos emocionais do 

público-alvo, como haviam pesquisado, e quais as dificuldades encontradas 

com a atividade de pesquisa. Segundo eles, a pesquisa havia sido iniciada com 

o auxílio de fotos, exercícios de observação, contato com crianças, visita a 

creches e pesquisa bibliográfica. A dificuldade, segundo relatos, residia na 

classificação dos dados relevantes e na interpretação destes. Os alunos 

sentiam insegurança ao se deparar com um volume grande de dados. 
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- Questionamento 1 - „Durante a pesquisa dos aspectos emocionais do público-

alvo, foi detectada alguma característica psicológica importante?‟: 

questionados a respeito, os alunos detectaram o egocentrismo e a fantasia 

como características relevantes em crianças nessa faixa etária, entretanto, 

não sabiam ao certo como utilizar essas informações no design. 

- Questionamento 2 - „Qual a importância de pesquisar a emoção do público-

alvo no projeto?‟: esse questionamento foi feito em dois momentos: no início e 

no final da aula. No momento inicial, os alunos caracterizaram o conhecimento 

dos aspectos emocionais como importantes para a geração de conceitos e para 

“o projeto em geral”. Ao final da aula, o conhecimento sobre as emoções do 

público-alvo passou a ser caracterizado como imprescindível em momentos 

como o desenvolvimento de requisitos, geração de alternativas, escolha do 

conceito e para justificar o projeto em seus diversos âmbitos.  

- Questionamento 3 - „Como pretendem transformar os aspectos subjetivos do 

público alvo coletados em requisitos de projeto?‟: os alunos possuíam uma 

quantidade significativa de dados, mas demonstravam insegurança na 

interpretação destes na atividade de projeto. Eles não sabiam ao certo como 

responder esse questionamento. 

- Orientação 1 - „Diferença entre aspectos subjetivos e pragmáticos‟: a título 

informativo foi relatada a diferença entre essas duas abordagens e destacada a 

importância da ênfase das duas no estudo do público-alvo. O objetivo da 

pesquisa foi mais uma vez relatado a fim de não haver mal entendido sobre a 

não abordagem de aspectos pragmáticos do usuário durante a aula. 

- Material com levantamento bibliográfico: distribuiu-se um material 

introdutório e de base para pesquisa do público-alvo. Este material continha 

dados levantados por psicólogos a respeito de crianças de 3 a 6 anos, eram 

dados relativos ao desenvolvimento emocional inerente a essa faixa etária 

(anexo 7).  

- Leitura em grupo: o material entregue foi lido e discutido em conjunto, os 

alunos foram questionados e incentivados a refletir sobre como essas 

informações poderiam influenciar o projeto. A aula foi um estímulo à reflexão 

e um trabalho em conjunto sobre a interpretação dos dados levantados. A 

partir dessa orientação inicial, houve o incentivo e a orientação sobre como 

buscar mais dados a respeito do público-alvo, orientou-se também sobre 

técnicas de coletas dos dados e de interpretação destes à luz do design. 

- „Como esses dados e a análise destes podem ser úteis no projeto?‟: após 

leitura e discussão do material, os alunos foram estimulados a pensar sobre 

quais etapas do desenvolvimento projetual se tornariam mais fáceis de 
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executar com o exercício realizado. As etapas citadas e os comentários sobre 

cada uma delas foram: 

o Levantamento de dados – dados sobre as emoções do público-alvo 

coletados através de diferentes técnicas 

o Requisitos – inserção de argumentos sobre aspectos subjetivos do 

público-alvo para delimitar as características do produto a ser 

projetado 

o Geração de alternativas – justificativa dos conceitos gerados 

também pela perspectiva do design & emoção (além das outras 

justificativas igualmente importantes como ergonomia, processo de 

fabricação, usabilidade, entre outros) 

o Escolha do conceito a ser desenvolvido – usar o estudo das emoções 

do público-alvo como justificativa para a escolha do conceito 

- „Os alunos acharam esse estudo importante?‟: após o fim do exercício em 

grupo, os alunos foram questionados sobre a viabilidade e importância da aula. 

Eles afirmaram que o exercício de reflexão e discussão em grupo ampliou a 

capacidade de percepção da turma com relação aos dados coletados. Segundo 

eles, a discussão gerou novas possibilidades de interpretação dos dados para o 

estudo do público-alvo no projeto. A troca de idéias sobre o assunto 

enriqueceu o repertório de cada um e gerou uma “mini” geração de 

alternativas. Além do conhecimento inicial sobre o design & emoção, termo 

pouco conhecido pela turma. 

A aula se deu como encerrada e, a partir de então, os alunos receberam apenas 

orientações posteriores para sanar dúvidas. O contato seguinte com a turma foi na 

primeira avaliação da disciplina.  

6.6 Primeira Unidade 

Na primeira avaliação da disciplina os grupos apresentaram seminários para 

informar sobre a primeira fase do projeto, relativa a levantamento de dados e 

análise destes. Além das apresentações orais, houve a entrega de relatórios com 

memorial descritivo das fases já „concluídas‟. As apresentações foram realizadas 

em grupo, os relatórios foram desenvolvidos individualmente. 

- Análise das Apresentações 

Cada apresentação durou em média vinte minutos e continha uma explanação 

geral sobre as particularidades do projeto de cada equipe e sobre as fases 

realizadas em grupo até o momento. Essas fases englobavam problematização, 
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contextualização, justificativa, dados sobre o público-alvo e sobre brinquedos 

similares no mercado.  

Nesta pesquisa, a análise das apresentações foi direcionada aos aspectos 

subjetivos do público-alvo explorados, devido aos objetivos deste estudo. Primeiro 

serão citadas as equipes que seguiram o fluxo normal da disciplina, sem 

intervenção da pesquisa (Reciclagem e Desenvolvimento Motor); em seguida serão 

analisadas as apresentações das equipes que sofreram intervenção (Trânsito e 

Higiene). 

A) Reciclagem 

A apresentação oral do grupo sobre reciclagem, na questão relativa ao estudo do 

público-alvo falou sobre as fases de desenvolvimento infantil formuladas por 

Piaget em um slide explicativo (figura 13). Dentre as informações passadas, havia 

dados sobre desenvolvimento motor, cognitivo e emocional, no entanto, a equipe 

não relacionou as informações passadas às particularidades de seu projeto. 

Também não expôs de que forma essas informações influenciavam a interação de 

crianças com objetos. Os títulos de todos os slides das apresentações se 

encontram em anexo (anexo 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Slide 

público-alvo da 

equipe Reciclagem 

Observa-se que, em relação à subjetividade do público-alvo, a equipe realizou 

uma abordagem incompleta, onde não houve interpretação dos dados para o 

projeto em questão. Os produtos similares apresentados nessa exposição oral não 

possuíam relação com o público-alvo. 

B) Desenvolvimento Motor 
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A equipe responsável pela temática „desenvolvimento motor‟, na questão relativa 

aos aspectos subjetivos do público-alvo, não demonstrou ter pesquisado nem 

analisado nada a respeito, pois, nem nos slides, nem na apresentação oral foram 

citadas as características emocionais dos usuários. Apenas questões relativas ao 

desenvolvimento motor do público infantil foram citadas.   

C) Educação no Trânsito 

O grupo pertencente à temática da educação no trânsito relacionou toda a 

apresentação oral ao estudo do público-alvo, até mesmo questões práticas como a 

escolha dos materiais e tipo de tecnologia a ser utilizada foram justificados 

também pela perspectiva da escolha do usuário. Os slides (figuras 14 a 21) foram 

divididos por faixas etárias, as quais estavam relacionadas a perfil psicológico 

(cognitivo e emocional), âmbito escolar, interação com objetos e comportamento 

no trânsito. 
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Figuras 14 a 21: Slides público-alvo equipe „trânsito‟ 

Observa-se que a equipe „Trânsito‟ realizou uma satisfatória pesquisa dos aspectos 

emocionais do público-alvo e, além da coleta de dados, a equipe se preocupou em 

fazer com que esses dados fossem interpretados para o projeto, relacionando-os a 

diferentes etapas do desenvolvimento de produto.  

D) Higiene 

A equipe responsável pela temática higiene, durante a apresentação oral expôs 

um slide sobre o perfil do público-alvo, apresentando resumidamente algumas 

etapas do desenvolvimento emocional, cognitivo e motor. Em um slide posterior, 

com a apresentação de um painel de imagens, a equipe expôs oralmente as 

características emocionais do público-alvo e as relacionou à interação com 

brinquedos (figuras 22 e 23). Os brinquedos presentes no levantamento de dados 

também foram relacionados ao público-alvo do projeto. 
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Figuras 22 e 23: Slides público-alvo da equipe „higiene‟ 

Observando as apresentações durante essa etapa da primeira avaliação da 

disciplina é possível concluir que houve uma preocupação da maioria das equipes 

em citar o público-alvo e discorrer brevemente sobre seus aspectos emocionais. 

No entanto, nas equipes „Trânsito e Higiene‟ essa preocupação foi demonstrada 

com maior volume de dados a respeito, além de ter havido a atenção em 

relacionar os aspectos subjetivos do público-alvo às etapas de projeto já 

parcialmente concluídas. Observa-se que as equipes participantes da aula extra 

ministrada para a pesquisa (Trânsito e Higiene) apresentaram uma postura 

diferente perante o estudo da subjetividade do público-alvo. A interpretação dos 

dados e a inserção desses como argumentos para justificar outras etapas do 

projeto demonstram uma postura em que a emoção dos usuários pode realmente 

contribuir para o desenvolvimento do projeto. 
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- Análise dos Relatórios 

Os relatórios foram analisados individualmente. Cada etapa dos trabalhos foi 

considerada de acordo com sua relação direta ou indireta com os aspectos 

subjetivos do público-alvo do projeto. As afirmações relacionadas aos aspectos 

emocionais do público-alvo foram transcritas e analisadas dentro do contexto em 

que se encontravam.  

Na análise que segue, os tópicos que não possuem nada escrito são aqueles que 

não consideraram os aspectos subjetivos do público-alvo em sua estrutura. Ou 

seja, os tópicos em branco discorrem sobre ênfases à ergonomia, características 

de mercado, especificidades produtivas, no entanto, não consideram a 

subjetividade do público-alvo em nenhuma delas. Por isso, na análise aqui 

realizada, apresentam-se em branco. 

Dentre os alunos das equipes trabalhadas de forma diferenciada na pesquisa 

(higiene e trânsito), alguns não compareceram à aula extra. Devido a essa 

especificidade, os alunos foram divididos entre presentes e ausentes à aula extra.  

Após a transcrição dos dados referentes aos aspectos subjetivos do público-alvo de 

cada relatório nas tabelas a seguir, há um espaço intitulado „Análise Qualitativa‟ 

em que há uma breve análise, relacionada a como e ao tipo de ênfase que cada 

aluno estabeleceu com os aspectos emocionais do público-alvo. Também há o 

espaço intitulado „Análise Quantitativa‟, o qual foi criado para estruturar os dados 

e ajudar na análise comparativa entre os diferentes relatórios. Essa análise está 

dividida em três tópicos: Dados sobre aspectos subjetivos do público-alvo; 

Interpretação dos dados para o projeto; e Relação entre produtos e aspectos 

emocionais do público-alvo. Estes tópicos receberam a avaliação baseada em 

quatro valores de referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – 

Satisfatório. 

Os alunos foram intitulados das letras „A‟ a „R‟, para preservar suas identidades. 

Segue abaixo as análises dos relatórios da I unidade da disciplina: 

Equipe Higiene Bucal 

Aluno A 
Ausente na aula extra 

Introdução 

“citar o que relata a psicanalista Silvana Rabello: uma criança de 4 anos tem as seguintes 
características: Inconsistente nas atividades devido à sua grande energia e expansividade; 
imaginação viva e fluir contínuo; não é sensível às coisas inacabadas, por isso não se 
importa de deixar qualquer atividade por outra considerada mais interessante; sua grande 
energia e iniciativa próprias devem ser empregadas em jogos livres.” 

Formulação do Problema 

Objetivos 
Objetivos específicos 

Justificativa 

Análise do perfil do usuário 
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“aspectos básicos de responsabilidade e independência; identificação com pessoas e 
coisas” 

Análise de produtos semelhantes 

Diretrizes do projeto 

Análise Qualitativa 
Nos tópicos „introdução‟ e „análise do perfil do usuário‟, o aluno descreveu algumas 
características emocionais do usuário, as quais podem ser muito úteis ao projeto. No 
entanto, os dados coletados nas etapas citadas não foram interpretados à luz das outras 
etapas do relatório, não influenciaram as diretrizes do projeto nem a justificativa destes. 
Caracterizam-se então, como dados estanques. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (2) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 

 
 

Aluno B 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 
falou sobre crianças no geral 

Formulação do Problema 
“crianças acham a escovação uma tarefa chata” 

Público-alvo 

Objetivos 

Justificativa 

Levantamento de Dados 

A criança 

Âmbito escolar 

A importância do brincar 

Análise Sincrônica e Diacrônica 

Análise de Produtos existentes 

Análise Qualitativa: Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos 
emocionais ou comportamentais infantis. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório) 
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (0) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 

 
 

Aluno C 
Presente na aula extra 

Introdução 

Problematização: “Aos 3 e 4 anos de idade a criança gosta de comer tudo, de colocar 
coisas na boca e isso faz parte da descoberta e da aprendizagem. Também é nessa fase 
que a criança precisa entender a importância da higiene bucal, pois logo virá a época de 
cair os chamados “dentinhos de leite” e nascer novos que irão ficar com eles para o resto 
da vida.” 
“Não existem produtos que estimulem as crianças através da brincadeira a se interessarem 
por este universo”. 

Contextualização 

Público-alvo: “Aos 3 anos a criança já fica mais independente dos pais, relaciona-se 
melhor com os outros e é bastante curiosa”. 
“Aos 4 anos a criança já mostra preferência por certos objetos. Nessa fase a criança está 
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num estado de autonomia emergente, onde aparecem brincadeiras relacionadas com a 
fantasia, surpresa e faz-de-conta. A brincadeira aqui é utilizada para despertar o 
aprendizado dos fatos”. 
“Não pode ser nada muito óbvio, pois a criança gosta de descobrir, da surpresa”. 

Objetivo 
Objetivos específicos: Satisfação do consumidor 

Justificativa: “Presença de conflito entre a ajuda dos pais na escovação e a necessidade 
do sentimento de independência da criança.” 

Análise do usuário-padrão: “Crianças nessa faixa etária (3 a 4 anos) vivem momentos de 
fantasia, surpresa e faz-de-conta. Elas não sabem distinguir fantasia da realidade e muitas 
vezes podemos observá-las conversando sozinhas ou „vivendo no seu próprio mundo‟.” 

Produtos utilizados por esse público: Relação com a especificidade do público-alvo 

Análise-comparativa de escovas de dente e pastas de dente: Relação com o público-alvo 

Análise estrutural e funcional 
Análise formal 
Análise de uso 

Conclusões das análises realizadas: Relação com o público-alvo 

Requisitos e Parâmetros: 
Uso: 
Funcionais: 
Estruturais:  
Materiais: “material resistente ao impacto, já que crianças dessa idade não possuem 
cuidado com os objetos”; “Texturas diferentes para atrair o público-alvo”. 
Segurança: “Material atóxico, já que crianças dessa idade gostam de levar os objetos à 
boca” 
Ergonomia 
Estética: “formatos lúdicos”; “aplicação de cores e grafismos relacionados ao público-

alvo” 
Econômicos 
Sócio-culturais: “relação com o público-alvo e o ambiente onde ele está inserido” 

Análise Qualitativa 
O aluno relacionou os dados emocionais do público alvo com o projeto para justificar e 
fundamentar diversos tópicos do relatório: problematização, público-alvo, objetivos, 
justificativa, análise dos dados e análise de similares. Houve ainda a interpretação dos 
dados para a definição das diretrizes de projeto. Observa-se então, que os dados foram 
coletados e interpretados para beneficiamento do projeto. Os aspectos emocionais do 

público alvo estão de fato influindo na delimitação teórica do projeto. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 
Interpretação dos dados para o projeto (3) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (3) 

 
 

Aluno D 

Presente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 

Formulação do Problema 

Público-alvo 
“características: são egocêntricas, dominadoras, hábeis nos jogos de faz-de-conta, criam 
situações fantásticas, são observadoras, criativas e ativas” 

Objetivos 

Objetivos Específicos 

Justificativa 

Levantamento de Dados 
“A criança em fase pré-escolar é hábil nos jogos de faz-de-conta, gosta de desempenhar 
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papel de adulto e criar situações fantásticas. É a fase do mundo imaginário, quando sua 
criatividade está a todo vapor. Portanto, qualquer brinquedo ou equipamento que ajude o 
pequeno a entrar nesse mundo de fantasia é bem-vindo. 
As crianças nesta faixa-etária se interessam muito por coisas que imitam o mundo dos 
adultos, que dão a sensação de segurança e companhia, como dinheiro de brinquedo, caixa 
registradora, telefone, cidadezinhas, circos, fazendas, postos de gasolina e casa de 
boneca. 
É com essa idade que começam a aparecer os medos infantis. Primeiro são as bruxas, o 
escuro e outras coisas feias que tiram o sono da garotada. Depois, os medos vão se 

diversificando e viram medos abstratos, como medo da morte e de falhar. Por isso algumas 
empresas de brinquedos recomendam nessa etapa uma boneca ou um ursinho de pelúcia, 
que ajudam muitas crianças a superar momentos difíceis de sua vida infantil. 
Às vezes, as crianças expressam suas confidências a um brinquedo e compartilham com ele 
emoções que guardariam em segredo. 
Nesta idade, entre 5 e 6 anos, as crianças têm maior estabilidade nas aulas.  
Sabem trabalhar individualmente e tem maior concentração no seu trabalho. Gostam de 
explicar para receber elogios dos adultos que estimam. Identificam-se com tudo que 
sucede e está a sua volta. 
Possuem um forte sentido de posse, sobretudo com as coisas que gostam. 
Pensam antes de falar, desejam a companhia de outras crianças.” 

Análise da Relação Social 
“Brincando a criança desenvolve seu senso de companheirismo. Aprende a conviver, 
ganhando ou perdendo, procurando aprender regras e conseguir uma participação 
satisfatória. 
A capacidade de observar e manter a atenção concentrada é influenciada pelo momento 
em que a criança está entretida com o brinquedo.” 

Análise Morfológica 

“Importância de se criar vínculo afetivo da criança com o brinquedo através do uso de 
cores e formas. Além da imitação do „mundo‟ dos adultos.” 

Análise Estrutural 

Requisitos e Parâmetros 

Análise Qualitativa 
Observa-se neste relatório uma preocupação com os aspectos subjetivos do público-alvo. 
Estes aspectos são citados nas fases de delimitação do público-alvo, levantamento de 
dados, análise da relação social e análise morfológica. No entanto, apesar dos dados 
estarem, de certa forma, interpretados à luz do projeto de um brinquedo, não há ênfase 

dessa interpretação na formulação das diretrizes do projeto.  

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 
Interpretação dos dados para o projeto (2) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (1) 

 
 
Grupo Educação no Trânsito 

Aluno E 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 

Formulação do problema 

Público-alvo 
Crianças de 6 anos. “Aos seis anos a criança encontra-se num estado de autonomia 
emergente, onde é atraída por fantasia e surpresa. É impulsiva e reativa. Possui relação 
com o mundo de maneira espontânea e ilógica.” 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Justificativas 
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Metodologia 

Levantamento de Dados 
“foram visitadas escolas, parques e residências a fim de observar o comportamento de 
crianças” 
“A partir do sexto ano de vida, os brinquedos começam a fazer parte de brincadeiras mais 
elaboradas e/ou „faz-de-conta‟. Ao brincar com bonecas, as crianças fazem de conta que 
são os pais. À medida que a criança cresce, ela pode participar de jogos mais elaborados.” 

Diretrizes do Projeto 

Análise Qualitativa 
Neste relatório, os aspectos emocionais das crianças são expostos na delimitação do 
público-alvo e no levantamento de dados. No entanto, esses dados não são interpretados 
nem citados em nenhum outro tópico do relatório. São dados considerados estanques. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (2) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (1) 

 

 

Aluno F 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 

Formulação do Problema 

Objetivos 

Objetivos Específicos 

Justificativa 

Público-alvo:5 anos 

Metodologia de Projeto 

Conceitos básicos 

Análise dos Brinquedos 

Análise Estrutural 

Análise da Relação Social 

Análise Morfológica 

Requisitos e Parâmetros 

Análise Qualitativa 

Neste relatório os aspectos emocionais do público-alvo não foram citados em nenhuma das 
etapas relatadas. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (0) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 

 
 

Aluno G 
Presente na aula extra 

Introdução 

Problematização 

Consumidor 
“Crianças com idade de 6 anos estão em fase de cooperação e interação umas com as 
outras, nesta idade elas estão aptas a seguir regras e lidar com situações de fracasso ou 
sucesso, sem perder a auto-estima. Gostam de desenvolver atividades dinâmicas como 

correr pular, etc” 

Contextualização 
Relato sobre os três aspectos a serem considerados nas crianças – cognitivo, afetivo e 
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corporal, que devem ser tratados com igual importância. 

Formulação do Problema 

Público-alvo 
“Crianças com 6 anos de idade apresentam pensamento intuitivo e conseguem partilhar 
socialmente as aprendizagens. As atividades em grupo são importantes para desenvolver o 
senso de companheirismo. Sociabilidade, interação e concentração são importantes e 
serão abordados nos brinquedos a serem projetados.”  

Objetivos 
Objetivos Específicos 
“Facilitar a interação de crianças através do brincar; desenvolver o senso de 
companheirismo.” 

Justificativa 
“Durante a pesquisa de campo, percebeu-se que as crianças já possuem uma noção 
superficial sobre as regras de trânsito. Observa-se que crianças com 6 anos já possuem 
poder de concentração, gostam de brincar em grupos e estão sujeitas a respeitar regras 
dentro do próprio ambiente pedagógico.” 
“Sendo assim, é muito oportuno desenvolver um brinquedo voltado para tais crianças, que 
permita a interação entre elas, onde possam lidar com desafios de forma criativa, 
buscando soluções, além de ensiná-las a lidar a conviver com situações de fracasso e 
derrota sem que percam a auto-estima.” 

Metodologia 
“O levantamento de dados foi realizado inicialmente por meio de pesquisas bibliográficas 
e em sites da internet. Onde se obteve uma gama de informações sobre as características 
psicológicas das crianças, a fim de entender melhor o público-alvo. Também foi realizada 
visita a uma escola, onde foi possível observar o convívio das crianças entre si, bem como 
seu nível de concentração, as diferenças comportamentais entre meninos e meninas, 
dentre outros aspectos. Além disso, foram consultados profissionais como professores e 
psicólogos.” 

Organograma 

Levantamento e Análise dos dados 

Análise de Produtos semelhantes 
Produtos relacionados ao comportamento do público-alvo 

Análise da Relação-social 
“É indispensável que a criança se sinta atraída pelo brinquedo” 

Análise ergonômica 

Design Briefing 

“Desenvolvimento de um jogo de tabuleiro por que crianças de 6 anos gostam de 
desenvolver atividades em grupo. Jogo de 4 participantes por causa do curto tempo de 
concentração do público-alvo.” 

Requisitos e Parâmetros 

Análise Qualitativa 
O aluno fundamentou os seguintes tópicos com informações sobre os aspectos subjetivos 
dos usuários: consumidor, contextualização, público-alvo, objetivos, justificativa, 
metodologia, análise de produtos, análise da relação social e design briefing. Nestes 
tópicos ele enfatizou a importância dos aspectos emocionais das crianças no projeto a ser 
desenvolvido. Apesar de não ter inserido essa ênfase nas diretrizes do projeto, o aluno 
formulou parâmetros nos outros tópicos, que serão igualmente úteis ao desenvolvimento 
do projeto. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 
Interpretação dos dados para o projeto (3) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (3) 

 
 

Aluno H 
Presente na aula extra 
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Introdução: 6 anos. “A criança de seis anos é enérgica, gosta de correr, de extravasar sua 
emoção e principalmente de sentir-se livre.” 
“O projeto dispõe-se à busca por uma solução eficiente que ministre educação e diversão, 
atraindo a atenção do público-alvo, para que as crianças possam ter acesso ao brinquedo 
desenvolvido, proporcionando momentos emocionantes e construtivos para as mesmas.” 

Formulação de necessidades 

Contextualização  
“A faixa de 6 anos de idade foi escolhida para o desenvolvimento do projeto. A escolha 
ocorreu, por ser nesta idade que a crianças estão mais capacitadas a desenvolver 

atividades de leitura e de compreensão, exploram tudo o que é novo com uma visão de 
compreensão do seu entorno,...” 

Objetivos  
Objetivos Específicos 
“Adaptando ao usuário, tornando o produto atrativo”. 
“Agregar algum valor relacionado à natureza emocional da criança, que cause 
empolgação, como matemática simples, inserção de sons, elementos de surpresa ou 
associações dos componentes a elementos vivos” 

Justificativa 
“Optou-se pela criação de um brinquedo, pois nesta fase da vida, a melhor maneira de 
prender a atenção da criança, é com o que há de mais presente, que é a brincadeira e a 
ludicidade, otimizando o aprendizado, e possibilitando o sucesso da proposta, que é 
ensinar os valores do trânsito.” 

Método Utilizado 

Organograma 

A criança  
“A criança de 6 anos de idade é egocêntrica, dominadora, obstinada e agressiva, 
Emocionalmente excitável e desafiadora, reage lentamente a ordens, realizando-as apenas 
quando assimila como se tratasse de uma idéia própria. É naturalmente curiosa, muito 
agitada, adora ser elogiada, e possui períodos de atenção curtos, apesar de ser apta a 
interiorizar novos conhecimentos e experiências sociais e culturais.” 

A educação 
“É importante lembrar que, segundo Piaget, a criança de 6 anos se encontra no estágio 
pré-operatório, é egocêntrica e fantasiosa, tendendo à imaginação. Porém, por se 
encontrar no fim desse estágio, deve ser estimulada a atividades em grupo e atividades 
práticas, preparando-a para o estágio operatório completo que compreende a fase de 7 a 
12 anos.” 

A educação no trânsito 
“A criança de seis anos não é capaz de absorver conceitos complexos, sendo necessários 
desmembrá-los, ou até mesmo suprimir informações menos relevantes para facilitar a 
compreensão.” 

Investigação de brinquedos  
“A criança aos 6 anos está em fase de construção da personalidade e de todo o seu aparato 
de conhecimento e, por esta razão, baseia-se em elementos simples para a compreensão 
de composições mais complexas. Por esta razão, foram escolhidos 3 brinquedos, de 
diferentes segmentos, porém, contendo uma característica em comum: todos possuem 

elementos simples, que, combinados, são capazes de transmitir uma mensagem mais 
complexa.” 
Total relação com o público-alvo 

Investigação Morfológica  
“Segundo Piaget, na infância, as crianças estão aprendendo novos conceitos e 
estruturando seus pensamentos, e isso ocorre de maneira hierárquica começando do 
pensamento mais simples ao mais complexo. Segundo Dondis, autora do livro A Sintaxe da 
Linguagem Visual, todas as formas conhecidas pelo homem podem ser decompostas até 

que sejam alcançadas as formas primárias. Aliando o pensamento de Dondis ao de Piaget, 
percebemos que, para reforçar o desenvolvimento do raciocínio das crianças, deve-se 
utilizar os elementos primários, a fim de reforçar a idéia de hierarquia organizacional.” 

Investigação ergonômica 

Diretrizes 
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“Deve ser atrativo para o público-alvo; Deve transmitir, além do conceito de trânsito, o 
princípio de estruturação de idéias.” 

Análise Qualitativa 
O aluno enfatizou os aspectos emocionais do público-alvo na maioria das fases presentes 
no relatório. Estes dados fundamentaram e direcionaram os tipos de dados coletados e a 
análise destes. Também é importante salientar a transposição dos dados coletados em 
informações úteis e diretamente relacionadas ao projeto em desenvolvimento. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  

Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 
Interpretação dos dados para o projeto (3) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (3) 

 
 

Aluno I 
Presente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 

Formulação do Problema 

Público-alvo: 4 anos 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Justificativa 
“o designer tem como objetivo interpretar as necessidades, a curiosidade e os interesses 
da criança, a fim de valorizar o produto.” 

Levantamento de Dados 

A criança 
“A imaginação é algo presente durante toda a infância, mas é nos 4 anos que ela vai estar 
mais viva, proporcionando à criança criar suas próprias histórias, suas brincadeiras e suas 
regras. Ela fará do brinquedo um estimulador para sua criatividade. É nesta fase também 
que elas despertam a curiosidade, e a independência dos pais, criando assim uma 
autonomia para decidir e dizer o que desejam.” 
“Apresenta pensamento intuitivo. A criança nessa idade se torna egocêntrica. Ao 
analisarmos as crianças nesta fase percebemos a inquietação destas, apesar de já 
possuírem o domínio de brincar de jogos de mesa. Elas não gostam de estar muito tempo 
numa mesma atividade. É preciso analisar o tempo de começo, meio e fim da brincadeira 

ao desenvolvê-la.” 

Âmbito escolar  
“A criança aos 4 anos cria apego a suas realizações e quer receber elogios pela atividade 
realizada. Precisa de incentivo, a maioria dos brinquedos para essa faixa etária tem um 
período curto de uso, porém satisfatório.” 

O valor do brincar e do brinquedo  
“Interagir as crianças em grupo e de ajudar no seu desenvolvimento, ajudando tanto na 
criatividade, no psicológico, quanto na estrutura.” 

Análise de dados 

Análise da relação social 

Análise egonômica 

Análise Morfológica:  

Painel Semântico 
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Diretrizes do Projeto 

Análise Qualitativa 
A aluna utilizou dados sobre as características emocionais das crianças ao relatar 
justificativa, levantamento de dados sobre a criança, o âmbito escolar, e a interação da 
criança com o brinquedo. Nestas etapas do relatório, os dados foram citados e 

diretamente interpretados com relação às características que o produto projetado deverá 
possuir. Isso significa que, apesar de não citadas diretamente no tópico „diretrizes do 
projeto‟, foram elaboradas diretrizes com relação aos aspectos emocionais do projeto a 
serem seguidas nas demais etapas do relatório. Foi elaborado um painel semântico sobre o 
usuário, no entanto, este não foi interpretado, não há texto algum se referindo às imagens 
selecionadas. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 

Interpretação dos dados para o projeto (1) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (2) 

 
 
Grupo Reciclagem 

Aluno J 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Problematização 

Contextualização 

Objetivo Geral 

Objetivos específicos 

Justificativa 

Diretrizes 

Análise Qualitativa 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (0) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 

 
 

Aluno K 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 

Formulação do Problema 

Objetivos 
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Objetivos específicos  
“desenvolver produto de fácil aceitação pelo usuário” 

Justificativa 

Resultados Esperados 

Metodologia 

Levantamento de dados 

Análise do perfil do usuário  
“importante ressaltar o caráter lúdico do pensamento simbólico” 
“o jogo satisfaz uma tendência interior lúdica. Cria entusiasmo, estado de vibração e 
euforia no jogador” 

Análise de jogos existentes 

Diretrizes do projeto  
“possuir configuração formal harmônica e condizente com a reciclagem e com o universo 
do usuário – utilizar formas simplificadas” 

Análise Qualitativa 
Neste relatório, as características emocionais dos usuários foram tratadas de forma 
superficial, não houve aprofundamento nesse aspecto, nem interpretação dos dados 
referentes às emoções do público-alvo no contexto do projeto. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (0) 
Interpretação dos dados para o projeto (1) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (1) 

 
 

Aluno L 
Aluno ausente na aula extra 

Problematização 
Crianças de 3 a 4 anos 

Contextualização 
“as crianças nesta fase de vida são muito ativas e gostam de estar trocando de atividade 
todo o tempo. São muito curiosas e tendem a sentir necessidade de desenvolver novas 
habilidades, tanto físicas quanto psicológicas. Os jogos educativos são importantes para 
estimular o interesse das crianças pela escola” 

Formulação do problema 

Público-alvo  

“imaginação viva. É a idade do „como‟ e do „porque‟, pergunta tudo e se interessa por 
tudo; observação e percepção aguçadas; egocentrismo, chama continuamente a atenção; 
não tem capacidade de pensar rapidamente para então agir, assim como não possui ainda 
a capacidade de organizar frases, nem longos períodos.” 

Objetivos 

Objetivos Específicos  
“proporcionar diversão e entretenimento ao usuário” 

Justificativa  

Levantamento e Análise de dados 

Análise Estrutural 

Análise da relação social 

Diretrizes do projeto 

Análise Qualitativa 
Neste relatório, o aluno citou algumas características emocionais das crianças na 
contextualização e nos objetivos, no entanto, não relacionou os dados coletados com as 
outras etapas do projeto, nem com os outros dados coletados, como o levantamento de 
produtos similares, por exemplo. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 
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Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (1) 

 
 

Aluno M 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Problematização 

Contextualização 
“Atividades grupais têm um importante simbolismo no desenvolvimento de criança no 
período de pré-operação” 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Justificativa 

Metodologia 

Levantamento e Análise de dados 

Público-Alvo  
Crianças a partir de 6 anos “segundo Piaget: capazes de aceitar o ponto de vista do 

outro.” 

Análise comparativa 

Análise ergonômica 

Requisitos 

Painel Semântico do Usuário 

 
Requisitos e Parâmetros 

Análise Qualitativa 
Neste trabalho, a aluna citou superficialmente apenas duas características emocionais e 
comportamentais do público-alvo, não houve nenhuma interpretação ou associação ao 
projeto desenvolvido. Houve a apresentação de um painel semântico do usuário com 
imagens de crianças, no entanto não existiu qualquer leitura ou comentário a respeito das 
imagens apresentadas. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (1) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 
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Aluno N 
Ausente na aula extra 

Problematização 3 a 6 anos 

Briefing 

Contextualização 

Formulação do problema 

Mercado ou Público-alvo 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Justificativa 

Levantamento e Análise de Dados 

Análise estrutural 

Análise da relação social 

Análise ergonômica 

Análise morfológica 

Diretrizes do Projeto 

Análise Qualitativa 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (0) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 

 
 
Grupo Desenvolvimento Motor 

Aluno O 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 4 anos de idade 

Problematização 

Público-alvo  
“4 anos, é nesta fase que a imaginação começa a fluir, perguntando e interessando-se por 
tudo. Captam todas as coisas através da observação. Egocêntricas, tentam que tudo gire à 
sua volta, e para conseguir, chamam continuamente a atenção dos outros para si 
próprias”. 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Justificativa 

Levantamento de dados 

Relação da criança com o brinquedo  
“segundo oliveira (2000), crianças de 2 a 4 anos, através do brincar, podem aprender a 
articular realidade e fantasia, como também presente e passado. Há uma passagem da 
inteligência, mais voltada para o aqui e o agora, para a gradual utilização de ferramentas 
simbólicas.” 

O brincar no contexto escolar 

Análise dos dados 

Análise da relação social 

Análises técnicas 

Análise dos produtos existentes a faixa etária dos produtos foi citada 

Análise ergonômica 

Diretrizes do projeto  
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“o produto deve proporcionar diversão e entretenimento à criança; sua configuração deve 
ser condizente com o público analisado” 

Análise Qualitativa 
A aluna citou as características emocionais do público-alvo no tópico „público-alvo‟ e 
„relação da criança com o brinquedo‟, também considerou a faixa etária das crianças na 
análise de similares. Os aspectos subjetivos do usuário foram citados nas diretrizes do 
projeto. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  

Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 
Interpretação dos dados para o projeto (1) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (1) 

 
 

Aluno P 
Ausente na aula extra 

Introdução  

Contextualização 
“a repetição de atividades é muito importante para as crianças. O que para um adulto 
pode parecer repetitivo, para as crianças é sempre uma aventura e encontram novidades 
para explorar. Dificilmente fica parada, realiza atividade em que utiliza toda a energia 
como forma de extravasá-la” 

Problematização 

Objetivo 

Objetivos específicos  

Justificativa 

Metodologia 

Análise de Público-alvo 04 anos 
“mostra-se emocionalmente extremista – ama e odeia em poucos minutos a mesma coisa, 
demonstra medo e insegurança; extremamente imaginativa” 
“adora a companhia de outras crianças, mostra-se preocupada com sentimentos alheios; 
brinca de forma cooperativa; forma grupos pequenos (2 a 3 crianças); começa a aprender 
que combate físico não é o melhor meio de resolver problemas; tem consciência das 
atitudes e opiniões dos colegas; seu comportamento social pode ser determinado pelo 
desejo de imitar os adultos; necessita de muita segurança afetiva”. 

Análise de Produtos existentes relação com o público-alvo 

Análise estrutural 

Análise ergonômica 

Análise morfológica 

Análise do ambiente o brinquedo deve estimular a criança no trabalho em grupo 

Requisitos e Parâmetros uso de cores e formas que despertem a afinidade das crianças e 
remetam à ludicidade; interação com atividades simbólicas durante o uso. 

Análise Qualitativa 
As características emocionais do público-alvo foram citadas na contextualização e na 
análise do usuário. Também foram de certa forma, consideradas na formulação de 
diretrizes. No entanto, a interpretação foi superficial e não se utilizou da maioria das 
informações coletadas e que são úteis ao projeto.  

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (3) 
Interpretação dos dados para o projeto (1) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (1) 

 

 

Aluno Q 
Ausente na aula extra 

Introdução 
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Problematização 

Contextualização 

Objetivos 3 e 4 anos de idade 

Objetivos específicos 

Justificativa 

Metodologia 

Levantamento e Análise de dados 

Análise dos produtos existentes 

Análise Estrutural 

Análise do perfil do Usuário Padrão  
“há o início da identificação com pessoas através de laços de amizade, semelhanças físicas 
e psicológicas. Começam a diferenciar masculino e feminino” 

 
Análise Qualitativa 
Neste relatório, as características emocionais do usuário foram pouco citadas e não houve 
interpretação à luz do projeto. Foi desenvolvido um painel do usuário com fotografias de 
crianças, no entanto, não houve interpretação nem leitura do que as imagens 
comunicavam. 

Análise Quantitativa 
(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (1) 

Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 

 
 

Aluno R 
Ausente na aula extra 

Introdução 

Contextualização 

Problematização 

Objetivos 

Objetivos específicos 

Justificativa 
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Público-alvo 6 anos 

Levantamento e Análise de dados 

Análise estrutural 

Análise Morfológica 

Requisitos e Parâmetros 

Análise Qualitativa 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 

Análise Quantitativa 

(Valores de Referência: 0 – Inexistente; 1 – Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório)  
Dados sobre aspectos subjetivos do público alvo (0) 
Interpretação dos dados para o projeto (0) 
Relação entre produtos e aspectos emocionais do público-alvo (0) 

Conclusões sobre Análise dos Relatórios I Unidade 

Com relação às análises qualitativas dos relatórios, observa-se que os alunos 

presentes na aula extra apresentaram maior desenvoltura na manipulação dos 

dados sobre a subjetividade do usuário. Também se observa que é uma dificuldade 

recorrente, entre quase todos os alunos que seguiram o curso normal da 

disciplina, a interpretação dos dados coletados sobre os aspectos emocionais do 

usuário. Esses alunos possuem certa capacitação para coletar esses tipos de dados, 

mas não de interpretá-los e transformá-los em fatores de otimização do projeto a 

ser desenvolvido. 

Observando qualitativamente os relatórios analisados, e dividindo os alunos em 

ausentes e presentes na aula extra, foi possível traçar uma estrutura comparativa 

entre seus trabalhos e seus posicionamentos em relação aos aspectos subjetivos do 

público-alvo.  

Dos 18 alunos participantes da pesquisa, 5 foram orientados de forma diferenciada 

sobre a ênfase nos aspectos subjetivos do público-alvo no projeto. 

Os alunos que não enfatizaram os aspectos subjetivos do público-alvo 

direcionaram o projeto ao âmbito da ergonomia (adequação à estatura, 

movimentos e estágios de desenvolvimento físico, motor e cognitivo dos usuários), 

aspectos econômicos (custo de similares e de produção), produtivos (processos de 

montagem, materiais utilizados) e de usabilidade (funcionamento, facilidade de 

uso). 

Os dados das análises foram organizados em uma tabela (tabela 06) onde as 

colunas com letras representam os alunos e a numeração indicando como 

enfatizaram os aspectos subjetivos do usuário no relatório (0 – Inexistente; 1 – 

Insuficiente; 2 – Regular; 3 – Satisfatório). As colunas na cor cinza representam os 

alunos que foram orientados de forma diferenciada na pesquisa. As linhas 

horizontais indicam três fatores relacionados aos aspectos emocionais do público 

alvo que serviram de referência para a análise quantitativa dos relatórios.  
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 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R Total  

Dados sobre 
aspectos 
subjetivos do 
público alvo 

 

2 0 3 3 2 0 3 3 3 0 0 3 1 0 3 3 1 0 29 

Interpretação 
dos dados para 
o projeto 

 

0 0 3 2 0 0 3 3 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 15 

Relação entre 
produtos e 
aspectos 
emocionais do 
público-alvo 

0 0 3 1 1 0 3 3 2 0 1 1 0 0 1 1 0 0 17 

 

Total 

 

2 0 9 6 3 0 9 9 6 0 2 4 1 0 5 5 1 0  

Tabela 06: Síntese dos dados (Análise Quantitativa) 

De acordo com a tabela acima, é possível concluir que as maiores pontuações são 

dos alunos que foram orientados separadamente acerca do estudo dos aspectos 

subjetivos do público-alvo (pontuações „9‟ e „6‟). Estes alunos, a partir da aula 

extra, demonstraram maior interesse em coletar dados sobre as características 

emocionais do público-alvo e em utilizar esses dados, tornando-os úteis para a 

fundamentação de várias etapas do projeto. A fase de fundamentação teórica do 

projeto se utilizou dos aspectos subjetivos do usuário para justificar e formular 

desdobramentos favoráveis ao produto em desenvolvimento. 

Observando as colunas da tabela, conclui-se que, dos 5 alunos orientados de forma 

distinta, 3 obtiveram a pontuação máxima na tabela, enquanto dois obtiveram 6 

pontos no total. Com relação a esses dois alunos, suas pontuações não obtiveram o 

grau de „satisfatório‟ nas duas últimas linhas. O que demonstra certa dificuldade 

nesses dois aspectos, interpretações dos dados para o projeto e relação entre 

produtos e aspectos emocionais do público-alvo (tabela 07).  
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Tabela 07: Ênfase nos alunos orientados diferenciadamente da análise quantitativa 

De acordo com os relatórios dos alunos que seguiram o curso normal da disciplina, 

nenhum obteve pontuação máxima (9 pontos) no que se refere à ênfase nos 

aspectos subjetivos do público-alvo. Desses 13 alunos, 7 não abordaram ou 

abordaram insuficientemente as emoções do público-alvo nos três tópicos 

enfatizados na pesquisa (pontuações „0‟ e „1‟). O que se verifica que há uma 

carência na abordagem dos aspectos subjetivos do usuário no projeto (tabela 08). 

Tabela 08: Ênfase nos alunos que seguiram o curso normal da disciplina 
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Observando as linhas (tabela 09), é possível analisar melhor em que tipo de 

abordagem essa carência se evidencia. Das linhas horizontais, a primeira possui 29 

pontos, as outras duas possuem 15 e 17 pontos. Com essa diferença de pontuação, 

observa-se que há maior dificuldade nos alunos em interpretar os dados e de 

relacioná-los ao universo dos produtos do que na coleta destes dados.  

Tabela 09: Ênfase na pontuação geral da análise quantitativa 

Dos 29 pontos da primeira linha, 15 são dos 5 alunos orientados diferenciadamente 

e 14 são dos 13 alunos que seguiram o curso normal da disciplina (tabela 10). De 

acordo com essa configuração, conclui-se que, apesar da dificuldade maior dos 

alunos estar nos dois últimos tópicos da tabela, observa-se também uma relativa 

carência dos alunos que seguiram o curso normal da disciplina de coletar dados 

sobre as emoções dos usuários. Pois apenas 3 dos 13 alunos obtiveram grau 

satisfatório na coleta de dados. 
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Tabela 10: Ênfase na primeira linha da análise quantitativa 

Dos 15 pontos da segunda linha, 12 são dos 5 alunos orientados diferenciadamente 

e 3 são dos 13 alunos que seguiram o curso normal da disciplina. Nessa linha, 

observa-se uma disparidade nas pontuações, pois a totalidade dos alunos que 

seguiram o curso normal da disciplina não interpretou ou interpretou 

insuficientemente os dados coletados (Tabela 11). Nesse caso, observa-se uma 

situação insustentável, pois de nada adianta coletar dados, sejam eles de 

qualquer natureza, se esses dados não forem interpretados à luz do design. A 

mesma situação se observa ao analisar a terceira linha da tabela, dos 17 pontos 

totais, 12 são dos 5 alunos orientados diferenciadamente e 5 são dos 13 alunos que 

seguiram o curso normal da disciplina. Ou seja, dos 13 alunos que seguiram o 

curso normal da disciplina, nenhum deu a devida ênfase à relação entre aspectos 

emocionais dos usuários e produtos.  
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 Tabela 11: Ênfase nas duas últimas linhas da análise quantitativa 

De forma global, observa-se que os alunos que seguiram o curso normal da 

disciplina não estão dando a devida ênfase aos aspectos emocionais do público-

alvo e não se preocupam ou não sabem relacionar e interpretar esses dados para 

aplicação no projeto. Observa-se também que a aula foi significativa no primeiro 

estímulo do estudo dos aspectos emocionais do público-alvo e contribuiu para que 

os relatórios dos alunos orientados separadamente fossem mais completos e 

reflexivos com relação à ênfase na subjetividade do público-alvo. Provavelmente a 

carência não está apenas na capacitação dos alunos através de leituras ou 

introdução de conteúdos apropriados, mas também no incentivo à reflexão. 

6.7 Segunda e Terceira Unidades 

Nas segunda e terceira unidades, os alunos apresentaram 3 propostas do produto 

em pranchas formato A3, com desenhos desenvolvidos a mão-livre. Dentre os 3 

brinquedos apresentados, um foi escolhido e detalhado com memorial descritivo, 

estudo de cores, análise ergonômica, análise de uso e detalhamento técnico. 

Os projetos dos alunos foram considerados individualmente segundo a ênfase que 

cada um deu aos aspectos emocionais do público-alvo. Os alunos foram separados 

em „ausentes‟ e „presentes‟ à aula extra e seus projetos foram analisados a partir 

de tabelas estruturadas em tópicos. Nestas tabelas, alguns tópicos possuem a 

transcrição do que foi escrito pelo aluno sobre a emotividade dos usuários, outros 

estão sem informações adicionais, o que indica a não ênfase na subjetividade do 

público-alvo. Na última linha de cada tabela, de cor cinza, há conclusões parciais 

sobre a análise de cada projeto. 

Equipe Higiene Bucal 
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Aluno A 
Ausente na aula extra 

Imagem do Projeto – Porta utensílios de banho (shampoo e condicionador) com elemento 
lúdico giratório na área central do objeto. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 

Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. No entanto, as características emocionais do público-alvo foram 
consideradas na elaboração das propostas. No conceito escolhido o aluno buscou atender 
ao perfil expansivo e enérgico do público-alvo no produto, visando prender a atenção da 
criança e entretê-la durante o banho. 

 

Aluno B 
Ausente na aula extra 

Imagem do Projeto – Escova e pasta dental com embalagens que remetem ao formato de 
foguetes. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 
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Aluno C 
Presente na aula extra 

Imagem do Projeto – Recipientes para acomodação de utensílios de banho. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 
“O projeto foi desenvolvido baseado nos hábitos, gostos e produtos consumidos pelo 
público-alvo, meninas de 3 a 4 anos de idade. O conceito „Bublis‟ foi inspirado em 
bonecas, flores e animais, pois com tais elas podem imitar o cuidado que os mais velhos, 
pois ou responsáveis, têm com elas.” 

Sistemas Funcionais 
“... tampa com dimensionamento grande, pois crianças de 3 e 4 anos gostam de colocar 
tudo na boca” 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor 
“A cor lilás de acordo com o significado das cores simboliza principalmente a 
transformação. Além disso a cor lilás é uma mistura da cor magenta com a cor azul, o que 

a torna interessante para meninas de hoje em dia. Considerando azul uma cor masculina e 
magenta feminina, a mistura dos dois sugere o equilíbrio, algo ideal para a personalidade 
da menina moderna.” 

Usabilidade 

Análise 
O aluno justificou suas escolhas com base na abordagem emocional do público alvo, 
utilizou de argumentos fundamentados no comportamento dos usuários em etapas como 
memorial descritivo, sistemas funcionais e estudo de cor.  
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Aluno D 
Presente na aula extra 

Imagem do Projeto – Jogo de montagem de partes do corpo humano. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis.  

Grupo Educação no Trânsito 

Aluno E 
Ausente na aula extra 

Imagem do Projeto – Jogo relacionado a velocidade no trânsito. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 
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Aluno F 
Ausente na aula extra 

Imagem do Projeto – Jogo relacionado ao aprendizado de placas de trânsito. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 

 

Aluno G 
Presente na aula extra 

Imagem do Projeto – Jogo para aprendizado das cores dos sinais de trânsito, de acordo 
com a cor apontada na ampulheta, os pinos dos participantes avançam ou recuam no 
tabuleiro. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. No entanto, apesar de não justificar textualmente o projeto 
com características emocionais do público-alvo, o aluno se utilizou dos dados coletados e 
interpretados sobre a subjetividade do usuário no anteprojeto para a elaboração da 
proposta. Dentre eles destacam-se a atenção à sociabilidade, interação e cooperação 
entre os usuários, facilidade de atuação em atividades grupais e respeito a regras. O 
número de participantes no jogo foi escolhido com base no tempo de concentração 
inerente ao público-alvo do projeto. 
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Aluno H 
Presente na aula extra 

Imagem do Projeto – Jogo simulando situação de trânsito em uma cidade. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 
“O jogo traz elementos humanizados e retrata o cotidiano da criança, assim como também 
possui o elemento competitividade, oferecendo dinâmica ao jogo. Todas essas são 
características que atraem o público infantil, prendendo sua atenção.” 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 
“Em diferentes momentos do jogo é necessário que o pino seja retirado do carro, 
proporciando dinamismo ao jogo e tornando-o mais atraente e divertido, 

Estudo de cor e Rendering 
“A saturação das cores foi alcançada ao máximo, devido a característica das crianças de 

gravar elementos primários dentro da sua perspectiva de estruturação. Ambas as cores 
definem personalidade desde a infância, o azul para meninos e o rosa para meninas, 
buscam estimular a participação de ambos os sexos na brincadeira.” 

Análise 

O aluno justificou diferentes etapas do projeto com aspectos emocionais do público-alvo, 
o que fundamentou suas escolhas e tornou o brinquedo claramente atrativo à faixa etária 
para quem foi projetado. 

 

Aluno I 
Presente na aula extra 

Imagem do Produto – Peças encaixáveis através da variação de forma nas extremidades. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 



 

102 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. Porém, o aluno se utilizou dos dados coletados e interpretados 
no anteprojeto e os incorporou ao produto. Características citadas por ele no anteprojeto 
e aplicadas no brinquedo: “possibilidade da criança criar suas próprias brincadeiras e 
regras fazendo do brinquedo um estimulador de sua criatividade; necessidade de 
autonomia para fazer o que desejam; não se adaptam a regras; característica de 
egocentrismo; necessidade do brinquedo possuir período curto de uso.” 

 
Grupo Reciclagem 

Aluno J 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Jogo relacionado às cores que simbolizam os diferentes tipos de 
reciclagem. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 
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Aluno K 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Conjunto de lixeiras com formato lúdico, cujas cores apontam o tipo 
de material para reciclagem. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 

 

Aluno L 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Livro que discorre sobre consciência ecológica. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis. 
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Aluno M 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Estrutura na qual as crianças passam pelo interior para encaixar 
peças relacionadas aos diferentes tipos de materiais para reciclagem. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis.  

 

Aluno N 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Kit de Jardinagem 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis.  
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Grupo Desenvolvimento Motor 

Aluno O 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – ‘Quebra-cabeça‟ com diferentes formas de encaixe entre as peças 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis.  

 

Aluno P 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Produto no qual as crianças se apoiam para locomação com as mãos 
no chão. As pernas dos usuários ficam suspensas e apoiadas na estrutura do brinquedo. 
Capacidade para duas crianças. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering: “Crianças de 4 anos já são atraídas por cores secundárias.” 

Análise O aluno, apesar de não ter relacionado textualmente as propostas de projeto com 
a subjetividade público-alvo, desenvolveu conceitos atendendo aos dados levantados sobre 
a emoção do usuário, são eles: atividades com repetição; atividades que demandem muita 
energia; necessidade da companhia de outras crianças; cooperação no brincar; formação 
de grupos pequenos, com no máximo 3 crianças. 
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Aluno Q 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Produto no qual o abdômen da criança se apóia na superfície 
esférica e os membros se equilibram na estrutura que circunda a esfera. O objetivo é fazer 
a criança se equilibrar no brinquedo. 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis.  

 

Aluno R 
Ausente na aula extra 

Imagem do Produto – Jogo virtual 

 
Justificativa (Memorial Descritivo) 

Usabilidade 

Dimensionamento 

Detalhamento 

Estudo de cor e Rendering 

Análise 
Não abordou o público-alvo de forma específica, nem citou aspectos emocionais ou 
comportamentais infantis.  

Com a análise dos trabalhos das unidades II e III da disciplina, foi possível observar 

que a maioria dos alunos negligenciou os aspectos emocionais dos usuários na 

geração de propostas e na escolha do conceito a ser desenvolvido. 

Observando o panorama dos dados da pesquisa, foi possível sintetizar as 

informações coletadas em uma tabela para maior clareza na análise (tabela 12). 

Para isso, usaram-se critérios relativos à maneira de abordagem de cada aluno 
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sobre as emoções do público-alvo no projeto. Esses critérios foram numerados de 

0 a 2:  

(0) – não houve preocupação com a subjetividade do público-alvo.  

(1) – houve preocupação com a subjetividade do público-alvo, no entanto, sem 

justificativas textuais dessa preocupação. Inclui os alunos que se preocuparam 

com a emoção do público-alvo no desenvolvimento do brinquedo, no entanto, não 

escreveram nada a respeito no memorial descritivo das etapas de geração e 

escolha dos conceitos. 

(2) – houve preocupação com a subjetividade do público-alvo. Inclui alunos cuja 

pesquisa dos aspectos emocionais dos usuários justificou a escolha e 

desenvolvimento dos conceitos. 

 

Alunos A B C D E F G H I J K L M N O P Q R 

Tipo de Abordagem dos 
aspectos emocionais do 
usuário 

1 0 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Tabela 12: Síntese dos dados dos trabalhos referentes às II e III unidades da disciplina de Projeto de 

Produto II 

Os alunos que participaram da aula extra durante a pesquisa estão em destaque 

na tabela. Dos 18 trabalhos analisados, apenas 6 enfatizaram os aspectos 

emocionais do usuário nas etapas de geração, desenvolvimento e escolha dos 

conceitos (alunos cujos valores diferem de 0). Desses 6 alunos, 4 pertencem ao 

grupo dos que foram orientados diferenciadamente durante a disciplina. A 

constatação desses dados denuncia que quase totalidade dos alunos que seguiram 

o curso normal da disciplina (11 de 13) não considerou a emoção do usuário 

durante o desenvolvimento do projeto nas II e III unidades da disciplina.  

Dos 5 alunos orientados diferenciadamente sobre a subjetividade do público-alvo, 

4 consideraram as características emocionais do usuário no desenvolvimento do 

trabalho (valor diferente de 0), no entanto, apenas 2 expuseram essa consideração 

de forma textual e como justificativa de suas decisões no projeto (alunos cujo 

valor é 2).  

A partir desses dados, observa-se que, com relação à pesquisa de público-alvo, há 

uma diferença significativa entre os trabalhos dos alunos orientados 

diferenciadamente dos que seguiram o curso normal da disciplina. Apesar dessa 

diferença, observa-se que há a necessidade de uma orientação maior do que a 

realizada na aula extra, com relação ao efetivo uso dos aspectos emocionais do 

público-alvo ao justificar etapas do projeto. A coleta e interpretação destes dados 
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durante o projeto podem contribuir para o aumento da qualidade e da aceitação 

do produto a ser desenvolvido. 

Comparando os dados colhidos dos trabalhos da I unidade da disciplina, referente 

à fase de anteprojeto, com os dados referentes às II e III unidades, é possível 

analisar que houve uma diminuição do número de alunos que trabalharam a 

subjetividade do público-alvo. Alguns alunos que consideraram esses dados no 

anteprojeto deixaram de considerá-los na execução e escolha das propostas. Isso 

enfatiza o problema já detectado sobre a dificuldade ou a falta de ferramentas 

para interpretar os dados colhidos sobre as emoções dos usuários durante o 

desenvolvimento do projeto. Observa-se que a aplicabilidade de dados sobre a 

subjetividade dos usuários diminuiu à medida que o projeto avançou, o que se 

configura como uma deficiência que pode interferir negativamente nos resultados 

do produto desenvolvido. 

6.8 Conclusões sobre a pesquisa 

Com a realização da pesquisa, foi possível observar que, apesar da noção teórica 

sobre a subjetividade dos usuários obtida em disciplinas presentes na grade 

curricular de cursos de design, é preciso haver uma orientação para a aplicação do 

aprendizado sobre emoções do público-alvo nas disciplinas de projeto. Sem essa 

orientação, há a possibilidade do conhecimento sobre os aspectos subjetivos do 

público-alvo gerado em outras disciplinas não ser diretamente relacionado e 

aplicado na atividade de desenvolvimento de produtos. A orientação citada 

também pode ser aplicada ainda nas disciplinas teóricas relacionadas à 

emotividade do usuário, havendo a ligação entre os conteúdos ministrados e a 

atividade prática de projeto. 

O papel das disciplinas teóricas relacionadas ao estudo da emotividade no usuário 

é relevante para a formação do aluno na pesquisa do público-alvo. Pois, diante da 

necessidade de ensinar técnicas e métodos sobre a pesquisa dos aspectos 

subjetivos do público-alvo, as disciplinas de projeto não oferecem tempo hábil 

para isso. Nas cadeiras de projeto é preciso apenas haver a orientação dos alunos 

no lidar com os diferentes conhecimentos apreendidos em outras disciplinas e na 

inserção destes conteúdos na atividade projetual. 

A pesquisa demonstra que faltam estímulos para os alunos trabalharem com mais 

ênfase a subjetividade do usuário durante a atividade de projeto. Demonstra 

também que os alunos precisam ser incentivados no decorrer de todo o 

desenvolvimento do projeto a justificarem as decisões tomadas com base nos 

dados coletados sobre emoções e expectativas dos usuários e na interpretação 

destes.   
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7 Propostas 

Nesta etapa são apresentadas propostas cuja aplicação visa minimizar os 

problemas de estruturação de currículos de design; de condução prática de 

disciplinas de projeto; e de disciplinas teóricas que lhes servem suporte, 

encontrados durante a análise dos dados coletados. É realizada uma reflexão de 

como transformar os perfis dos cursos examinados em modelos mais próximos do 

considerado ideal, enfatizando a perspectiva do design & emoção e das áreas das 

ciências humanas abordadas no estudo. Também é analisada a pesquisa em sala de 

aula no intuito de levantar propostas prevendo a melhora do quadro encontrado. 

De acordo com os resultados das duas pesquisas realizadas, propõe-se que haja 

maior ênfase dos alunos e dos professores nos aspectos subjetivos dos usuários 

durante a atividade de projeto. Que as metodologias utilizadas no projeto de 

produto enfatizem essa forma de abordagem ou que sejam flexíveis à inserção 

desse tipo de conteúdo. 

Sugere-se que a ampla liberdade do aluno com relação à forma de estudo da 

emoção do usuário seja estimulada apenas em disciplinas de projeto de maior 

complexidade, como a última da sequência de disciplinas de projeto ou no 

trabalho de conclusão do curso, pois, a partir de então, supõe-se que o aluno já 

possua qualificação para tal. Antes disso, sugere-se a orientação e a sugestão de 

métodos relativos à pesquisa da subjetividade do usuário por parte do professor.  

Também é recomendável que haja maior fundamentação do conhecimento das 

emoções do público-alvo nas escolas através da reformulação da grade curricular, 

com a inserção de disciplinas relacionadas à subjetividade do público-alvo, ou com 

a adaptação das cadeiras das áreas de humanidades já existentes ao universo do 

design. Propõe-se que as disciplinas a serem inseridas na grade curricular possam 

sempre estabelecer uma relação direta do conteúdo ministrado com a atividade 

de projeto, para que os alunos tenham dimensão da relevância e aplicabilidade do 

conteúdo no fazer projetual de design. 

Além de incitar a pesquisa das emoções do usuário, propõe-se que o professor 

oriente a interpretação desses aspectos no contexto do projeto e a inserção destes 

em diferentes etapas da metodologia aplicada. Propõe-se também a pesquisa na 

criação de ferramentas para a transposição de dados sobre a subjetividade do 

usuário para o processo de design. O design & emoção pode justificar e servir de 

argumentação para as decisões tomadas durante o desenvolvimento projetual. 

Assim, observa-se que através de medidas, algumas de possibilidade de aplicação 

imediata, é provável que o quadro em que se situam muitos docentes e estudantes 

possa ser modificado visando a ênfase, não apenas da emotividade do público-

alvo, como também de aspectos relevantes ao design que podem estar sendo 
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negligenciados no processo de aprendizagem, devido à ausência de medidas 

relativamente simples, como as citadas acima. 
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8 Conclusões 

Observa-se que há lacunas na orientação da pesquisa dos aspectos subjetivos dos 

usuários em disciplinas de projeto de produto na maioria dos cursos pesquisados. 

Com a aplicação da pesquisa em uma turma de projeto, percebe-se que grande 

parte dos alunos, mesmo tendo cursado disciplinas relacionadas a esse tipo de 

pesquisa, não realizam satisfatoriamente a coleta de dados sobre a subjetividade 

do usuário, nem interpretam os dados coletados nas etapas de projeto.  

Essa pesquisa pode contribuir com a melhoria do ensino da disciplina de projeto 

de maneira mais abrangente. A constatação de que a pesquisa sobre as emoções 

dos usuários não está efetivamente inserida em disciplinas de projeto abre espaço 

para se pensar sobre a possibilidade de outras ausências nessas práticas 

metodológicas. 

O estudo realizado abre espaço para novos questionamentos como: até que ponto 

as disciplinas teóricas oferecidas nas grades curriculares dos cursos de design 

influenciam o desenvolvimento de projeto? Que medidas são necessárias para a 

melhor inserção de novas pesquisas de design em instituições de ensino? A 

relevância dessas questões é observada porque o incentivo à constante adaptação 

e aprendizagem de novos estudos e paradigmas do design durante a fase 

estudantil estimulam o designer, durante sua vida profissional, a se tornar 

coerente e adaptável a novos estudos e novas realidades do design e do contexto 

onde está inserido. 

Design se trata de uma atividade criativa não só no âmbito do desenvolvimento de 

produtos, mas também na geração e apreensão de novos conhecimentos. Se a 

necessidade de inserção do design & emoção na atividade de projeto durante a 

academia é clara, também é latente a necessidade de se ampliar os estudos sobre 

emoções, expectativas e subjetividade dos usuários e de suas relações afetivas 

com produtos, pois essa área de estudo precisa evoluir para alcançar resultados 

precisos e mais fundamentados. O estudo da mente e das significações humanas é 

um terreno ainda pouco conhecido pela ciência, o estudo da inserção e ligação 

desses aspectos com o design encontra-se em estado embrionário e pouco 

explorado. É um terreno quase desconhecido, no entanto, com comprovada 

necessidade de aprofundamento.  

O ensino do design & emoção na tarefa de conquistar o consumidor precisa, 

primariamente, sensibilizar e envolver docentes e alunos na tarefa de pesquisa e 

criação de significados (Baudrillard, 1989). Caso contrário, há pouca possibilidade 

de sucesso no intuito de influenciar positivamente a subjetividade do usuário.  

Este estudo se caracteriza então, como diagnóstico de um panorama que precisa 

ser modificado, e como um incentivo a pesquisas relacionadas ao design & emoção 
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e às suas inflexões no âmbito do design e da subjetividade do usuário. Designers 

são criadores de significados e precisam destes para atuar. 
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9 Cronograma de atividades 
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11Anexos 
 

Anexo 1  

Questionário enviado aos docentes de projeto de produto das instituições de 

ensino superior de design: 

  

1. Em que período e contexto do curso ocorrem as atividades ou disciplinas 

específicas de projeto do produto?  

Identifique ou descreva os diferentes momentos (períodos do curso) em que o 

aprendizado de práticas projetuais é trabalhado.  

 

 2. Que método você utiliza para orientar os alunos na abordagem de questões 

diretamente relacionadas ao usuário para quem se destina o projeto? Qual ou 

quais técnicas são aplicadas para o  levantamento de dados? 

O método e as técnicas são repassados aos alunos verbalmente, ou você dispõe de 

algum material escrito para orientar o levantamento de dados? Caso possua algum 

material, você poderia disponibilizá-lo como dado para o nosso estudo? Em caso 

positivo, enviá-lo também para o e-mail acima ou indicar site, blog ou outro 

recurso disponível com informações correlacionadas.  

              

 

3. O método que você utiliza reproduz, é inspirado ou se assemelha a algum 

método clássico do design ou a alguma outra fonte referencial?  

  

 

5. Como as informações coletadas sobre os usuários são efetivamente utilizadas no 

processo projetual propriamente dito? 
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Anexo 2 

Cursos de Design de Produto para onde os questionários foram enviados 

 

BARDDAL – Faculdades Barddal (Florianópolis – SC) 

Belas Artes – Centro Universitário Belas Artes (São Paulo – SP) 

CEAP – Centro de Ensino Superior do Amapá (Alvorada – Amapá) 

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (Curitiba – PR) 

CESUMAR – Centro Universitário de Maringá (Maringá – SP) 

ESDI – Escola de Desenho Industrial (Rio de Janeiro - RJ) 

FAAL – Faculdade de Artes de Limeira (Limeira - RS) 

FAAP – Fundação Armando Álvares Penteado (São Paulo – SP) 

FACAMP – Faculdades de Campinas (Campinas – SP) 

FAE – Centro Universitário (Curitiba – SP) 

FAIMI – Grupo Faimi de Educação (São Paulo – SP) 

FATEA – Faculdades Integradas Teresa Dávila (Lorena – SP) 

FATEB – Faculdade de Ciências e Tecnologia de Birigui (Birigui – SP) 

FEEVALE – Feevale (Novo Hamburgo – RS) 

FUMEC – Fundação Mineira de Educação e Cultura (Belo Horizonte – MG) 

FURB – Universidade Regional de Blumenau (Blumenau – SC) 

IESAM – Instituto de Estudos Superiores da Amazônia (Belém – PA) 

IESB/PREVE – Instituto de Ensino Superior de Baurú (Baurú – SP) 

MAUÁ – Instituto Mauá de Tecnologia (São Paulo – SP) 

Oswaldo Cruz – Faculdades Oswaldo Cruz (São Paulo – SP) 

Panamérica – Escola Panamérica de Artes (São Paulo – SP) 

PUC – Pontifícia Universidade Católica do Paraná (Curitiba – PR) 

PUC – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – RJ) 

UCDB – Universidade Católica Dom Bosco (Campo Grande – MS) 

UCG – Universidade Católica de Goiás (Goiânia – GO) 

UCL – Faculdade do Centro Leste (Serra – ES) 

UCS  - Universidade de Caxias do Sul (Caxias do Sul – RS) 

UGF – Universidade Gama Filho (Rio de Janeiro – RJ) 

UEM – Universidade Estadual de Maringá (Maringá – PR) 

UEPA – Universidade Estadual do Pará (Belém – PA) 

UFCG – Universidade Federal de Campina Grande (Campina Grande – PB) 

UFMA – Universidade Federal do Maranhão (São Luiz – MA) 

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco (Recife – PE) 

UFPR – Universidade Federal do Paraná (Curitiba – PA) 

UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul – RS) 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – RJ) 

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria (Santa Maria – RS) 

ULBRA – Universidade Luterana do Brasil (Carazinho – RS) 

UNB – Universidade de Brasília (Brasília – DF) 

UNESP – Universidade Estadual Paulista (Baurú – SP) 

UNG – Universidade Guarulhus (Guarulhus – SP) 

UNIBRASIL - Universidade do Brasil (Curitiba – PR) 
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UNIESA – Universidade Estácio de Sá (Rio de Janeiro – RJ) 

UNIFMU – Faculdades Metropolitanas Unidas (São Paulo – SP) 

UNIFOA – Centro Universitário de Volta Redonda (Volta Redonda – RJ) 

UNIFRAN – Universidade de Franca (Franca – SP) 

UNIJUI - Universidade Regional (Ijuí – RS) 

UNISUL – Universidade do Sul (Florianópolis – SC) 

UNIVALE – Universidade do Vale do Rio Doce (Governador Valadares – MG) 

UNIVERCIDADE – Univercidade (Rio de Janeiro – RJ) 

UNIVILLE – Univille (Joinville – SC) 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina (Joaçaba – SC) 

UNOPAR – Universidade do Norte do Paraná (Londrina – PR) 

UP – Centro Universitário Positivo (Curitiba – PR) 

USP – Universidade de São Paulo (São Paulo – SP) 

USTJ – Universidade São Judas Tadeu (São Paulo – SP) 

UTP – Universidade de Tuiuti (Tuiuti – PR) 
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Anexo 3 

Cursos de Design que responderam a pesquisa: 

 

FAAL – Faculdade de Admnistração e Artes de Limeira (Limeira - SP) 

ESDI – Escola de Desenho Industrial (Rio de Janeiro – RJ) 

FAITER – Faculdades Oswaldo Cruz (São Paulo – SP) 

FAU USP – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (São Paulo – SP) 

PUC PR – Pontifícia Universidade Católica (Curitiba – PR) 

UEPA – Universidade Estadual do Pará (Belém – PA) 

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro – RJ) 

ULBRA – Universidade Luterana do Brasil (Carazinho – RS) 

UNESP – Universidade Estadual Paulista (Baurú – SP) 

UNIBRASIL – Universidade do Brasil (Curitiba – PR) 

UNIFAE – Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino (Curitiba – PR) 

UNIJUI – Universidade Regional (Ijuí – RS) 

UP – Universidade Positivo (Curitiba – PR) 

UFCG – Universidade Federal de Campina Grande (Campina Grande – PB) 
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Anexo 4 

Sobre as disciplinas de Projeto (disponível em www.ddi.ufcg.edu.br/Curso.htm) 

Disciplinas de projeto 

As discplinas de projeto dão sustentação à formação profissional do formando em 

design. As disciplinas são projetos e têm a seguinte estrutura: 

Projeto de Produto 1 

Terá como objetivo desenvolver a percepção, caracterização e geração de 

conceitos estéticos-fomais e a utilização de materiais e tecnologia. No 

desenvolvimento do projeto deverão ser aplicados exercícios tradicionais de 

design que explorem esses conceitos. 

Todos os dados utilizados para estruturação do problema serão fornecidos pelo 

professor da disciplina, possibilitando ao aluno dedicar-se apenas à geração dos 

conceitos de solução. 

Projeto de Produtos 2 

Terá como objetivo desenvolver a estruturação, planejamento e a solução do 

problema projetual através da geração de conceitos estéticos-formais, emprego 

de materiais e processos de fabricação. Os dados do problema serão fornecidos 

pelo professor, cabendo ao aluno organizá-los e sintetizá-los para formulação dos 

requisitos do projeto. 

Deverão ser explorados temas de redesign e/ou novos conceitos de design. 

Projeto de Produtos 3 

Terá como objetivo desenvolver a identificação e a estruturação de situações 

problemáticas, definição de objetivos, planejamento do projeto de produto, 

pesquisa, análise e síntese dos dados, análise funcional, geração de conceitos 

estéticos-formais,detalhamento de processos de fabricação e projeto executivo. 

Deverão ser explorados temas de redesign e/ou novos conceitos de design. 
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Anexo 5 

Objetivo e Composição Curricular do Curso 

Objetivo do curso 

Formar profissionais éticos, dotados de conhecimentos que possibilitem a busca de 

soluções para problemas relacionados aos aspectos sócio-culturais, econômicos, 

ecológicos e estético-formais dentro do contexto do design em nível local, 

regional, nacional e internacional, capazes de prestar serviços especializados no 

âmbito do design de produtos; dar suporte pré e/ou pós venda de produtos de 

design, liderar, desenvolver e gerenciar projetos de design de produtos em geral; 

desenvolver atividades de treinamento, ensino e pesquisa na área de design de 

produtos e prestar suporte ténico-analítico ao design de produtos. 

Composição Curricular 

A estrutura curricular do Curso adota o regime seriado semestral distribuído em 

oito semestres letivos, sendo as disciplinas distribuídas em três blocos: Conteúdos 

Básico, Conteúdos Complementares Obrigatórios, Conteúdos Complementares 

Optativas e Conteúdos Complementares Flexíveis. 

1 Semestre 

Desenho de Observação (CH: 60h) 

Expressão Tridimensional I (CH: 60h) 

Imagem & Texto (CH: 60h) 

Criatividade (CH: 60h) 

História da Arte (CH: 60h) 

Estágio Supervisionado I – Design Vernacular (CH: 50h) 

Desenho Geométrico (CH: 60h) 

2 Semestre 

Geometria Descritiva (CH: 60h) 

Técnicas de Representação Bidimensional (CH: 60h) 

Expressão Tridimensional II (CH: 60h) 

Percepção da Forma (CH: 60h) 

Estágio Supervisionado II – Design e Tecnologia (CH: 50h) 

Metodologia Científica I (CH: 60h) 

História do Design (CH: 60h) 

3 Semestre 

Desenho Técnico e Perspectiva (CH: 60h) 

Metodologia Visual Bi e Tridimensional (CH: 60h) 



 

125 

Modelos Tridimensionais (CH: 60h) 

Computação aplicada ao Design (CH: 60h) 

Estágio Supervisionado III – Design do entorno local (CH: 50h) 

Matemática aplicada ao Design (CH: 60h) 

Física aplicada ao Design (CH: 60h) 

4 Semestre 

Metodologia para Projeto (CH: 60h) 

Estatística aplicada ao Design (CH: 60h) 

Sistemas Funcionais (CH: 60h) 

Fotografia (CH: 60h) 

Ergonomia e Design (CH: 60h) 

Estágio Supervisionado IV – Forma e Função em Design (CH: 50h) 

Técnicas de Apresentação de Projeto (CH: 30h) 

Teoria e Prática da Cor (CH: 60h) 

5 Semestre 

Projeto de Produto I (CH: 60h) 

Noções de Sociologia e Antropologia (CH: 60h) 

Teoria dos Materiais (CH: 60h) 

Teoria da Comunicação (CH: 60h) 

Estágio Supervisionado V – Design e Usabilidade (CH: 50h) 

Processos de Fabricação (CH: 60h) 

Estética aplicada ao Design (CH: 60h) 

6 Semestre 

Projeto de Produto II (CH: 60h) 

Marketing e Gerenciamento em Design (CH: 60h) 

Metodologia Científica II (CH: 60h) 

Legislação e Normas (CH: 30h) 

Estágio Supervisionado VI – Design e Mercado (CH: 50h) 

Layout da Produção (CH: 30h) 

Noções de Economia aplicada ao Design (CH: 30h) 

7 Semestre 

Design de Produto III (CH: 60h) 

Estágio Supervisionado VII – Ecodesign (CH: 50h)  

Ecologia aplicada ao Design (CH: 30h) 

8 Semestre 

Estágio Supervisionado VIII – Design na Empresa (CH: 50h) 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC/Design (CH: 75h) 
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Anexo 6 

Temática do Projeto elaborada pela prof. Verônica Pinto para os alunos da 

disciplina de Projeto de Produto II (2009.1) 

 
PROJETO II 
Maria Verônica Silva Pinto. 
 
TEMÁTICA DE PROJETO 
 
CONTEXTO 
O universo infantil está presente em cada um de nós, as experiências vividas nessa 

fase serão os agentes formadores da personalidade, da capacidade de 

relacionamento interpessoal, além das qualidades e das limitações do indivíduo 

adulto. A oportunidade de experimentar situações de prazer, diversão e 

aprendizado por meio de brinquedos e brincadeiras serão de fundamental 

importância para a qualidade dessas experiências durante a infância e suas 

consequências para sua vida adulta. 

Ao brincar a criança tem oportunidade de desenvolver sua imaginação, 

exteriorizar dúvidas, se divertir, descobrir e simular situações do próprio 

cotidiano, trocar experiências, assim, adquirir noções de respeito ao espaço 

pertencentes do próximo. 

Alguns fatores impedem que as crianças tenham melhores oportunidades de se 

relacionarem com as outras, através da brincadeira. Como falta de tempo dos 

pais, falta de segurança nas ruas, diminuição do espaço público de lazer, entre 

outros. Dessa forma, a criança ao ficar em casa, procura outros meios de 

entretenimento como: assistir TV, jogar no computador, incentivando à 

brincadeira individual, fazendo com que perca uma experiência fundamental para 

a construção da personalidade: o contato com o outro. 

O brincar possibilita uma amplitude de descobertas e soluções, e é nesta idéia que 

os brinquedos educativos exercem uma função primordial: aliar o lúdico, o 

divertido, a experiência de vida que a própria brincadeira inocente proporciona a 

algo maior: um aprendizado de conteúdo escolar. 
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Segundo os dados do “Projeto Brinquedo Educativo Seguro”, o brinquedo 

educativo tem a finalidade de estimular o desenvolvimento da criança, em suas 

competências físicas (equilibrar-se, correr, saltar,...), afetivas (rir, compartilhar, 

trocar experiências,...), comunicativas (expressar, representar, escrever) e/ou 

intelectuais (capacidade de memorizar, seguir regras, desenvolver a 

concentração,...). Assim, pode-se despertar na criança o prazer de aprender 

assuntos do colegiado e dinamizar tanto suas tarefas na escola como em casa. 

FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Através de observações no comércio local e na internet, verifica-se a existência de 

diversos brinquedos educativos, principalmente na área da Matemática, no 

Português. Porém, outros temas do ensino ficam deficientes desses recursos, 

como: Geografia, História e Ciências Naturais. 

Dentro das Ciências Naturais, por exemplo, verifica-se uma preocupação muito 

grande com o ensino da Educação Ambiental, possibilitando a exploração do tema 

reciclagem, assunto discutido mundialmente. 

Segundo o MEC em “Parâmetros Curriculares Nacionais”, são quatro os blocos 

temáticos propostos para o ensino fundamental: meio ambiente; o ser humano e 

saúde; recursos tecnológicos; e terra e universo. Os três primeiros blocos se 

desenvolvem ao longo de todo o ensino fundamental, apresentando alcances 

diferentes dos assuntos nos outros ciclos. 

TEMA: Brinquedos Educativos que estejam voltados para um dos seguimentos 

abaixo:  

 Reciclagem  

 Trânsito 

 Higiene     bucal 
               corporal    
  

 Habilidades Motoras 

 

 Deverão ser utilizados os seguintes materiais: madeira, EVA, tecido, 

entre outros que julgar-se necessário na inserção do projeto. 

 O brinquedo deverá ser direcionado para crianças de 3 a 6 anos de 

idade, sendo utilizado tanto para menino quanto para menina. 
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 Direcionar: Características e expectativas; Hábitos e costumes e 

Lazer e entretenimento. 
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Anexo 7 

Material introdutório da pesquisa de público-alvo distribuído em sala de aula 

Sobre o Perfil Psicológico de Crianças de 3 a 6 anos  

Segundo Falcão (1998, p.3-9) podemos identificar nas fases de crescimento da 

criança, períodos onde seu aprendizado é mais voltado a determinadas áreas. Ela 

aponta: 

 Matemática / Lógica - 1 a 4 anos: a exposição nesta fase a conceitos 

matemáticos e lógicos simples ajuda nesta habilidade. Nesta fase a criança 

absorve conceitos, não fatos. 

 Linguagem - 0 a 5 anos: a partir dos 6 meses os bebês começam a descartar 

os sons que não escutam e que não vão precisar. O período ideal para 

começar a aprender línguas estrangeiras se localiza nesta fase, sendo 

melhor até os 5 anos. 

 Música - 3 a 10 anos: há ligações neurológicas ativadas pela música e a 

parte do cérebro usada para entender conceitos espaciais em matemática. 

As conexões cerebrais deste período para o aprendizado de um instrumento 

ficam para toda a vida. 

Quanto às habilidades, podemos observar abaixo sua evolução: 

 3 anos: segura o lápis. Pode tocar instrumentos musicais simples. Fica mais 

independente dos pais, relacionando-se melhor com os outros. É curiosa. 

 4 anos: lava o rosto. É capaz de arrumar a cama e guardar a própria roupa. 

Já mostra preferência por certas roupas. 

 5 anos: veste a roupa. Já usa a tesoura e pode andar de bicicleta. Gosta de 

velocidade e desafios. Quer entender como o universo funciona. Sua 

capacidade de memória é limitada. Seu período com atenção concentrada 

é curto. 

Como a percepção da criança é moldada pelo seu passado e por suas habilidades, 

refletindo as prioridades do seu desenvolvimento, podemos indicar grandes fases: 

De três a sete anos: 

Nesta fase, a criança está num estágio de autonomia emergente, onde aparecem 

as brincadeiras relacionadas com fantasia, surpresa e faz-de-conta. A brincadeira 

aqui é usada para a descoberta e o aprendizado dos fatos. Para ela, o efeito de 

“transformação” encanta por parecer mágica. A criança menor de 3 ainda não tem 

a sofisticação cognitiva para discernir o processo de transformação que alguns 

objetos e brinquedos mostram. As crianças entre seis e sete anos, ainda gostam do 

efeito, mas “sabem qual é o truque”. Elas gostam de acumular brinquedos, não de 

colecioná-los. Isto porque não os diferencia tanto nem estão tão interessadas nos 

detalhes. Os artigos devem ter apelo mais fantasioso para essas crianças. 
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Os padrões de identificação da criança com um personagem, personalidade ou 

mesmo um animal nesta fase são: 

 Cuidar (adotar): a criança cuida da boneca, do brinquedo, do animal ou do 

personagem (ou é cuidada por ele). 

 “Como eu”: identifica o brinquedo, o animal, etc., como algo semelhante a 

ela (qualidades), atribuindo-lhes características humanas aos objetos / 

brinquedos e aos animais. 

 Emulatório: a criança imita ou quer ser como a pessoa, o animal ou 

personagem (possuir certas características). 

 Desidentificação: Não quer ser igual, mas é atraída pelo seu “lado negro” 

ou qualidades negativas (vilões). 

Neste período, aparece a busca pelo poder e pelo controle de situações como 

necessidade básica de sobrevivência. Daí o sucesso dos super-heróis e dos 

personagens lutadores, principalmente os meninos. A velocidade também está 

associada ao poder e à diversão. 

Dentre as formas de poder, temos seis: o físico, o intelectual, o social (status, 

influência), o emocional (para controlar outros), o ético (estabelecer o que é 

certo e errado para outra pessoa) e o espiritual. Os objetos para esta fase devem 

destacar aos meninos, a tecnologia e os efeitos especiais, quanto que as meninas 

são mais orientadas a pessoas e relacionamentos. 

Já nesta fase, suas necessidades / desejos são fisiológicos, além dos estímulos (a 

criança deve ser ocupada e entretida), passa a ter amor pelos animais, necessita 

ainda de segurança e autonomia (o que retrata brincadeiras com heróis). Sua 

percepção é centrada, dada ao antropomorfismo (associa características humanas 

aos objetos e animais), à fantasia, e a sinais. Quanto à sua inserção social, é 

egocêntrica (não percebe outros pontos-de-vista), além de auto-protetora, 

impulsiva e independente. O humor que a atrai é do tipo “pastelão”, muita ação, 

surpresa, voltado ao aspecto sensorial. Ela possui sua relação com o mundo de 

maneira muito mais espontânea e ilógica. Ainda não tem habilidade em pensar de 

forma linear ou seqüencial (primeiro isto, depois isto, então isto, etc.) 

Seu entendimento é: 

 Pré-lógico (não é analítico). 

 Intuitivo: é impulsiva e reativa (não intelectual) em sua relação com o 

mundo. 

 Bipolar: Pensa em termos de preto ou branco, bom ou mal, sem habilidade 

de perceber nuances. 

 Pré-operacional: Ainda tem problemas com certas operações mentais, 

como “reversibilidade” (isto é, seu pensamento vai em uma só direção, 

sem voltar ao início). 
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Sua moral é pré-convencional, isto é, não formou uma moralidade avançada ou 

senso do que é certo, errado, bom ou mal, independente dos valores dos adultos. 

Ela aceita o que lhe é dito por moralidade. 

Como implicações para objetos / produtos, temos que: 

 As embalagens e outras peças para crianças desta faixa etária não devem 

ter muitas mensagens verbais. - Simplicidade 

 O apelo visual é muito mais importante, mas de um elemento principal, 

não de detalhes sutis. 

 Como elas tendem a ter uma atenção “centrada”, se fixam em um 

elemento predominante. Não exploram todo o campo visual. 

 As principais características devem ser exageradas (ex.: músculos em 

bonecos ou animações). 

 As crianças ainda brincam “em paralelo”, cada uma no seu mundo. Os 

produtos não devem exigir muita interação entre as crianças. 
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Anexo 8 

Slides das Apresentações Orais em Grupo – I Unidade 

Temas dos Slides da Equipe Reciclagem: Introdução; Contexto Sócio- econômico; 

Reciclagem e Reutilização; Vantagens da Reciclagem; Cores da Reciclagem no 

Brasil; Tecnologia Disponível; Público-alvo; Piaget – Desenvolvimento Cognitivo; O 

Processo de Desenvolvimento; Estágios do Desenvolvimento; Matéria Prima; 

Demanda de Mercado; Tendências e Inovações. 

Temas dos Slides da Equipe Habilidades Motoras: Brinquedos Educativos; 

Desenvolvimento Motor da Criança; Materiais; Tecnologia e Tendências em 

Brinquedos. 

Temas dos Slides da Equipe Educação no Trânsito: Perfil Psicológico da Criança 

aos 3 anos; Perfil Psicológico da Criança aos 4 anos; Âmbito Escolar da Criança aos 

4 anos; Ajuda para a Formação da Criança aos 4 anos; Psicológico e Âmbito Escolar 

da Criança aos 5 anos; Psicológico e Âmbito Escolar da Criança aos 6 anos; 

Brinquedos Similares Horizontais; Brinquedos Similares Verticais; A Criança no 

Trânsito; O comportamento da Criança no Trânsito. 

Temas dos Slides da Equipe Higiene: Público-Alvo; „Crianças Gostam de:‟; 

Brinquedos; Produtos Afins. 

 

 

 

 

 

 


