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Resumo 

 

Quando se imagina projetar um produto, muitos aspectos tornam-se relevantes (ou 

deveriam tornar-se) quando do seu Desenho: o processo perceptivo e emocional, a partir 

da ideia e do comportamento, por exemplo, é este caso. Mas, será possível criar um 

Desenho de produto projetando sua emoção? O que é o Emotional Design? E o que é 

capaz de emocionar: a estética e/ou o significado? Para refletir sobre isso, fiz uma 

pesquisa documental e um levantamento de algumas criações, cruzando dados e 

analisando aspectos destas que nos dessem embasamento para escrita deste artigo. 
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Introdução 

Em nossas memórias mais remotas estão diversas lembranças de um tempo vivido. Em 

meio a estas lembranças “mora” tudo aquilo que tivemos a oportunidade de acesso no 

dia a dia. Os produtos que nos acostumamos a consumir sejam eles, balas, doces, 

amendoins; os objetos que passamos a ter, como capas de discos, rádios, canetas, etc., 

todos tiveram papel na memória de um povo que com eles conviveu e/ou convive. 

Tendo ou não intencionalidade, estes objetos/produtos estabelecem uma relação 

temporal com o homem, podendo vir a se tornar memória afetiva e emocional deste e, 

muitas vezes, tornando-se “gosto” para futuras decisões de aquisição.  

 

1. O processo perceptivo e emocional no Desenho de produto 

Em nosso cotidiano de sociedade globalizada e altamente dinâmica torna-se quase que 

impossível imaginar nossa vida diária sem a utilização de produtos desenhados e criados 

para nosso usufruto. Após a Revolução Industrial, nos idos do século XVIII, o que se 

viu foi uma emergente sociedade de consumo que se consolidou e se fixou mundo afora. 

Com ela vieram novas necessidades, projeções, criações e produções de objetos para 

                                                 
1Trabalho apresentado no GP Comunicação, Imagem e Imaginários, no XVII Encontro dos Grupos de Pesquisas em 

Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2Doutoranda do Programa Multidisciplinar em Cultura e Sociedade – POSCULT-UFBA, e-mail: 

valeriananci@ig.com.br. 
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bens de consumo, sobretudo humano. Desenhar produtos era fundamental, pois quanto 

mais houvesse produção, mais haveria consumo e, consequente geração de capital e 

renda. Mas, com tamanha ambição, será que existem preocupações em atender o lado 

perceptivo e emocional do consumidor quando da criação do desenho de produto nessa 

“louca” sociedade de consumo? Alguns defendem que sim, tanto que tratam deste 

assunto referenciando, justamente, a ideia de que um desenho de produto para ser 

efetivamente bem criado necessita de aspectos diversos que “toquem” o consumidor de 

alguma forma.  “Norman (2003) defende que o bom Design está no equilíbrio entre 

estética e usabilidade, portanto, é coerente na discussão da integração emoção e 

cognição como elementos principais no processo de concepção projetual” 

(CARVALHO, p. 1) – e nesse contexto, a percepção torna-se aspecto fundamental a ser 

cuidado.  

Mas, como um desenho de produto específico será recebido e percebido? Ora, a 

percepção faz parte do nosso cotidiano e nos torna indivíduos por conta, exatamente, da 

capacidade de sermos únicos diante de qualquer situação. A percepção 

 

(...) define aquilo que os nossos sentidos nos apresentam e 

identificamos como algo vindo do ambiente externo. A percepção de 

um mesmo fato pode ser diferente para duas pessoas que acompanham 

o mesmo evento.  Para Stephen Robbins, a Percepção pode ser 

definida como „o processo pelo qual os indivíduos organizam e 

interpretam suas impressões sensoriais com a finalidade de dar sentido 

ao seu ambiente‟. (...) A Percepção pode ser influenciada por três 

fatores básicos: aqueles ligados à situação, os ligados ao comprador e 

os relacionados ao produto ou serviço. (...) Perceber é o ato de captar 

o através dos sentidos e fixar essa imagem na mente
3
. 

 

Diante de um projeto de produto, desenha-lo requer pensá-lo de modo a prever, 

ou tentar prever, a ideia e o comportamento do sujeito, indivíduo, perante o mesmo. 

Tocar o coração de alguém via objeto/produto não é uma tarefa das mais simples, mas 

estudos revelam que é possível e, muitas vezes, necessário para conseguir vendê-lo: é o 

Emotional Design. Muitos destes produtos são comercialmente bem-sucedidos em um 

determinado período e outros tantos se tornam afetuosamente lembrados, para todo 

sempre, e entram para a história, passando a ser memória afetiva.  

 

 

                                                 
3Fonte: http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos/Percepcao.htm 
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1.1. Emotional design  

A definição do que vem a ser emoção é algo de difícil exatidão. Diversos são os autores 

que tentam chegar a uma conclusão, mas uma coisa é fato: a emoção é sentida por todos 

nós, seres humanos, para o lado positivo ou negativo.  

 

A palavra emoção significa, literalmente, um estado de excitação. (...) 

Psicólogos distinguem três componentes em cada emoção: Um 

sentimento típico ou experiência subjetiva. Um esboço de excitação 

fisiológica. Um esboço de expressão aberta. (...) as emoções 

funcionam como um elo entre os estímulos ambientais recebidos e 

as respostas do corpo. As respostas emocionais são automáticas e, 

portanto, não requerem qualquer raciocínio ou controle consciente
4
. 

 

Seria possível criar um produto para que ele seja capaz de emocionar alguém a 

ponto de comprá-lo? Ora, segundo o Emotional Design sim. “O Design Emocional é um 

aspecto do Design voltado para a projeção de objetos que „emocionam‟ o consumidor, 

considerando a possibilidade de despertar bem-estar, fazendo com que se sintam bem, 

felizes e satisfeitos na sua relação com os objetos” (LIMA; KOSMINSKY, 2010, 

p.248). 

Criar desejos e necessidades, vontades e impulsos: essa é a ideia! E o caminho 

mais curto para atingi-la é via emoção. A criação da afetividade por meio de 

lembranças: isso toca o coração das pessoas, as faz consumir por necessidade – os 

objetos têm, muitas vezes, relação com a vida de cada sujeito. 

O que se percebe é uma grande mudança e adaptação ocorrida nos desenhos de 

produtos: eles têm sido cada vez mais feitos para atender a emoção dos indivíduos - do 

que propriamente para o uso.  

Não precisamos ir muito longe para darmos exemplos de emotional design. A 

década de 1970, por exemplo, trouxe consigo a Era da disco music. Com o intuito de 

atrair consumidores pela emoção, tudo o que se desenhava, ou quase tudo, tinha 

relação com essa nova “febre”, desde o filme “Os Embalos de Sábado à Noite” à 

novela “Dancing Days” – ambos responsáveis por lançar diversos produtos de cunho 

emocional (figuras 1 e 2).  

 

 

 

                                                 
4Fonte: http://psicopsi.com/pt/cognicao-e-emocao/ 
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Figura 1 – Cena do filme Saturday Night Fever (Os Embalos de Sábado à Noite) 
Fonte: http://estiloindividual.blogspot.com.br/2011/10/saturday-night-fever-disco-music-e.html 

 
O filme Saturday Night Fever (Os embalos de sábado à noite), gerou 

uma verdadeira revolução no gosto popular. O longa fez tanto sucesso 

que consagrou John Travolta como um verdadeiro astro do cinema. 

Na trilha sonora estavam faixas como “Stayin Alive” (Bee Gees), 

“Night Fever” (Bee Gees), “More than a Woman” (Bee Gees), “If i 

can‟t have you” (Yvonne Elliamn), “You Should be dancing” (Bee 

Gees), “Disco Inferno” (The Trammps) entre outras, que foram 

tocadas repetidamente nas discotecas em todo o mundo. (...) O filme 

influenciou também as produções brasileiras. No ano de 1978 era 

lançada no Brasil a novela Dancin‟ Days. Na onda de Saturday Night 

Fever a trama lançou diversos modismos, e acabou promovendo 

vários produtos que vão desde meia lurex à água de colônia. Ajudou a 

promover a moda das discotecas lançando sucessos. O interessante é 

que o disco lançado para a trilha da novela, trazia também músicas da 

trilha de Saturday Night Fever
5
.  

 

 

 

 

                                                 
5Fonte: http://estiloindividual.blogspot.com.br/2011/10/saturday-night-fever-disco-music-e.html 
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Figura 2 – Fotos da novela Dancing Days (anos 70): produtos e emoções 
Fonte: http://estiloindividual.blogspot.com.br/2011/10/saturday-night-fever-disco-music-e.html 

 

Nos idos dos anos 1980 a empresa ADAMS teve uma ideia daquelas que entrou 

para a história e memória afetiva da maioria das crianças da década: a criação dos 

“Minichicletes Adams” (figura 3). 

 

 
Figura 3 – Minichicletes Adams 

Fonte: http://www.geocities.ws/naftalinasite/guloseim.htm 

 

Eram exatamente 155 minipastilhas, naquele saquinho rosa e 

vermelho, com um boneco sorrindo. Os chicletinhos apareciam na 

boca do boneco, que era transparente, e tinham quatro cores: verde, 

amarelo, laranja e rosa (todos de tutti-frutti). A molecada não resistia e 

colocava o saco na boca de uma só vez. E a língua ficava toda 

manchada (CLAUDINO, 2004, p. 230). 
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Sem dúvida este desenho de produto da ADAMS foi uma das mais incríveis 

“sacadas” de todos os tempos, pois prendia a todos pelo colorido, sorriso estampado na 

embalagem, a novidade dos chicletes em miniatura, e pelo sabor do produto que salta ao 

paladar só de lembrar. 

 

1.1.1. O caso das capas de discos de Elifas Andreato 

Estive pensando em algum caso para exemplificar o Emotional Design em capas de 

discos – meu objeto de estudo no Doutorado. Refleti e cheguei à conclusão de que não 

havia como passar despercebida a relação do Elifas Andreato (figura 4) com este 

conceito.  

 

 

 
Figura 4 - Elifas Andreato 

Fonte: https://samba.catracalivre.com.br/wp-content/uploads/sites/9/2016/04/elifas.jpg 

 

Artista gráfico, cenógrafo e jornalista, nascido em 1946 em Rolândia, é um dos 

capistas que imprime em suas obras o compromisso social a partir de sua dura história 

de vida (figura 5). Emociona-se, pessoalmente, e emociona que tem acesso às suas 

produções. 
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Figura 5 - Capas de discos para elepês feitas por Elifas Andreato:  (a) Rosa do Povo, 

Martinho da Vila, 1976; (b) Clementina e Convidados, Clementina de Jesus, 1979; (c) 

Almanaque, Chico Buarque, 1981;  (d) Memórias Chorando, Paulinho da Viola, 1976. 
Fontes: http://tristeshumanistes.blogspot.com.br/2013/03/martinho-da-vila-rosa-do-povo-1976.html 

http://www.estadao.com.br/fotos/clementina_elifasandreato_div.JPG 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/as-dez-mais-belas-capas-de-disco 

http://jornalggn.com.br/blog/luisnassif/as-dez-mais-belas-capas-de-disco 

 

Um dos mais renomados artistas gráficos da atualidade, Elifas possui em sua 

coleção mais de 500 capas de discos. Quando mais novo, teve uma vida difícil, com pai 

alcóolatra, morando em meio à pobreza, desejando ajudar sua mãe. Muito disso refletiu-

se em suas obras, anos depois: produções cheias de sentimento, humanizadas, feitas 

com o intuito de chegar mais perto daqueles que são amantes das artes e da comoção. 
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Sua trajetória, dentro das artes nacionais, é única: saiu de uma condição 

miserável no interior do Paraná, conviveu com o analfabetismo até a 

adolescência, foi operário e militante político perseguido pela ditadura. 

Sem instrução formal tornou-se referência no meio intelectual e artístico 

do país. E, sem nunca ter passado por um banco de escola, Elifas 

Andreato chegou a ser professor de Artes na USP6
.  

 

 

É interessante observar que obras feitas para emocionar, muitas vezes vêm da 

própria emoção de seus autores. Elifas, por exemplo, é um militante das causas nobres - 

daí a fazer capas cheias de sentimento de humanidade. Vale ressaltar, no entanto, que 

mesmo antes das capas de discos ele já expunha em outras obras esse lado mais humano 

e emocional relacionado às suas vivências. Disse ele em entrevista: “(...) além das 

pinturas decorativas, pintava uns quadros. Umas coisas terríveis. Tinham a ver com 

minha história, eram figuras desesperadas, crianças abandonadas, famílias 

desestruturadas” (FÍGARO, 2006, p. 235).  

Da sua condição de vida/classe social Elifas carregou, durante muito tempo, o 

preconceito ao seu redor: a ideia de superação era uma constante. Na visão política 

procurou um entendimento do porquê de tudo. As capas de discos passaram a 

representar sua maior expressão: a preocupação com o lado humano, respeito e 

compromisso social eram feitos mesmo para emocionar. 

 
Sua grande contribuição à cultura nacional, porém, data de 1970, 

quando o jovem artista, apaixonado por música brasileira, foi 

responsável pelo projeto gráfico da coleção História da MPB, que 

marcaria época pela Editora Abril. Os LPs eram vendidos em bancas 

de revistas. (...) Traziam uma diagramação revolucionária para a época 

e eram feitos após rodadas de chope e de sinuca, que Elifas promovia 

com os compositores a quem ia retratar. Isso serviu para que o jovem 

paranaense conhecesse intimamente os artistas a quem estava 

retratando, imprimindo nelas a personalidade de cada um7
 (Figura 6). 

 
 

                                                 
6 Fonte: http://www.consciencia.net/2003/12/12/elifas.html 
7 Ibdem. 

 

http://www.consciencia.net/2003/12/12/elifas.html
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Figura 6 – Capas de discos feitas por Elifas Andreato para a Coleção História da MPB 

Fonte: http://mg.olx.com.br/belo-horizonte-e-regiao/musica-e-filmes/18-lps-vinil-da-colecao-historia-da-mpb-grandes-

compositores-1982-84-preco-unitario-154302342 
 

A emoção que o capista buscava passar era muito dele. Do mesmo modo, a 

emoção que pretendia gerar era muito do público que consumia aqueles discos em que 

ele era o responsável por fazer o projeto gráfico: pessoas, brasileiros, a quem ele 

denominou de “meus iguais”: 

 

Durante aquele período, com aquelas pessoas, descobri não ser capaz 

de ficar indiferente ao que se passava na vida dos outros brasileiros e 

dos seres humanos no mundo. Comecei a entender que ser humano é 

estar vivo dentro do planeta; portanto, qualquer coisa de bom ou ruim 

que aconteça, tem a ver com a gente. Comecei a definir que seria 

artista gráfico, porque não queria pintar quadro para ficar pendurado 

na parede de uma casa... queria me comunicar com os meus iguais 

(FÍGARO, 2006, p. 236-237). 

 

 Elifas foi, e é, um homem de história rica. Produziu igualmente uma obra 

magnífica. Transformou-se em referência quando o assunto é capas de discos ou  

alguma outra variável ligada a esse enfoque. Uma pessoa de valor humano inestimável! 

Um profissional que fez e faz do Emotional Design sua marca maior. 
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1.2. Memória afetiva  

No concorrente modelo de sociedade de consumo no mundo, onde, cada vez mais, os 

produtos são descartados muito rapidamente por conta da dinâmica tecnológica, 

prospectar clientes, via desenho de produto, é uma arte. Alguns desenhos de projetos de 

produtos tiveram/têm esta capacidade e, cada vez mais se tornam foco de estudo, 

sobretudo pelo relacionamento dos usuários com estes, em especial por gerarem o que 

veio a se convencionar “Memória Afetiva”. 

 

(...) novas abordagens sobre as relações que estabelecemos com os 

objetos vêm sendo desenvolvidas. Trata-se de estudos que ultrapassam 

os objetivos funcionais dos objetos para deterem-se nas experiências, 

sentimentos e emoções vividas por compradores e usuários (LIMA; 

KOSMINSKY, 2010, p. 246). 

 

Os anos 1980 são bastante lembrados, por exemplo, pelo Pop/Rock e a profusão 

de cores fluorescentes ou neon que muito ajudaram o estilo New Wave
8
 a estourar. Tudo 

era muito colorido e cheio de desenhos: das roupas às capas de discos. Aliás, diga-se de 

passagem, uma das memórias afetivas desta época que me vem à mente é exatamente 

uma capa específica: a do disco Game Hits (figura 7) que meu irmão mais velho 

comprara.   

 

 
Figura 7 – Disco Game Hits - 1983 

Fonte: Arquivo Pessoal 

                                                 
8A New Wave foi um movimento musical que marcou principalmente os anos 80. Ela se referia a uma série de estilos 

musicais então emergentes. (...)  Este novo movimento dá uma injeção de energia no estilo roqueiro. Além de agitar o 

cenário musical, esta nova onda também revitaliza a cena estética. O universo fashion é invadido pelo excesso de 

ombreiras, de tonalidades verde limão impressas em muita popeline; os cabelos são mergulhados em glitter gel. A 

alegria é a marca maior deste mix musical e estético. 
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Chama atenção nesta obra as fotografias dos artistas tratadas no estilo Pop Art 

que estão presentes nesta concepção de desenho do produto, além dos consagrados 

artistas que marcaram a época, como Madonna, Carly Simon, Yes, Jimmy Cliff, etc. 

Mas, o que faz este disco ser, efetivamente, uma memória afetiva para mim? Ora, sem 

dúvida, além destes aspectos do Emotional Design citados (com muitas cores e 

desenhos emblemáticos), o fato de recordar a casa dos meus pais e o meu irmão 

cantando, dançando e ouvindo muito Pop/Rock é, sem dúvida, determinante para o 

valor sentimental que deposito neste disco.  

Bom, o fato é que  
 

(...) a formação do afeto (...) se dá no momento em que uma boa 

experiência é vivenciada ou proporcionada por tal objeto.  A forma 

como o produto foi adquirido, por quem foi dado e em que ocasião foi 

experimentada são fatores que igualmente influenciam a formação do 

afeto com a peça. Além disso, outros aspectos também podem ser 

levados em conta nesta questão, desde que estejam associados a uma 

emoção positiva (LIMA; KOSMINSKY, 2010, p. 253). 

 

 Ao longo de nossas vidas, portanto, atingidas as emoções, a memória afetiva se 

estabelece e cria um elo que pode permanecer em nossas lembranças durante toda nossa 

existência.  

 

1.3. Emotional Design, memória afetiva e estética: o que realmente importa? 

A ideia, quando se cria um desenho de produto, é, obviamente, prospectar uma clientela 

para seu uso/consumo. Muitos destes produtos são altamente desenvolvidos via 

processo industrial. Alguns deles demandam muito tempo desde sua ideia até sua 

concepção. No entanto, há produtos que, quase que de forma totalmente artesanal, nos 

“ganham” via emoção, sem maiores preocupações estéticas, e são capazes de criar elos 

para o resto da vida afetiva. 

 

1.3.1- Memória pessoal e/ou coletiva 

É muito comum vir à tona à memória saudades de produtos que de longe são lembrados 

por sua bela estética: balas e doces envoltos em um simples papel celofane transparente, 

bem como pirulitos de mel, em forma de guarda-chuva, envoltos em papel de pão ou 

manteiga, sem qualquer industrialização e um saquinho de papel kraft, “de pão”, ou 

papel cartão,  em formato de cone, responsável por proteger o amendoim salgado mais 

gostoso da infância de muitas crianças nas portas de escolas.  
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O “nego bom” (figura 8), por exemplo, me remete à chegada do meu pai das 

suas longas jornadas de viagem com seu caminhão de cargas. Ao retornar à nossa casa 

ele sempre trazia um generoso pacote de “nego bom”. Obviamente, por conta dessa 

tradição familiar, até hoje, mais de 25 anos depois, é bastante compreensível meu 

apreço e escolha por este doce em detrimento de outras tantas opções “famosas” por 

suas marcas nas mercearias por aí afora. 

 

 
Figura 8: Nego Bom 

Fonte: http://www.somdovialejo.com.br/?p=16507 

 

Outro doce que entrou para minha memória afetiva foi o pirulito de mel em 

formato de guarda-chuva (figura 9). Este já me leva a outras lembranças, sobretudo à de 

minha ida à feirinha da cidade do interior da Bahia em que meus pais nasceram. 

Recordo-me, claramente, do seu sabor, desenho e da incrível dificuldade de retirar o 

papel de embrulho que lhe envolvia – uma espécie de papel de pão. Estes pirulitos eram 

vendidos em tabuleiros e eram totalmente artesanais. 

 

 

Figura 9 – Pirulito artesanal de mel 
Fonte: http://ninitelles.blogspot.com.br/2009/11/que-pena-que-nao-existe-mais-pirulito.html 
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Nos tempos da minha primeira escolinha algumas recordações me são 

recorrentes, mas, uma em especial: o amendoim assado envolto em papel Kraft vendido 

no portão (figura 10).  

 

 
Figura 10 – Amendoim assado envolto em papel cartão 

Fonte: http://bruxinhanacozinha.blogspot.com.br/2011_07_01_archive.html 

 

 

Apesar da aparência, de certa forma, amadora, todos estes produtos passaram, 

certamente, por um processo de definição de desenho projetual. No entanto, o que nos 

prende a eles, agregado ao desenho de produto, é o aspecto emocional: eles lembram 

situações específicas da infância e, de certa forma, nos fazem hoje ter escolhas 

relacionadas a emoções passadas.  

 
A ideia de que as emoções influenciam as nossas escolhas e decisões 

começou a tomar força com o estudo do neurocientista português 

Antonio Damásio (1996) e sua defesa de uma abordagem integrativa 

das emoções e da razão, a partir de uma fusão da pesquisa 

neurobiológica com a investigação psicológica (LIMA; 

KOSMINSKY, 2010, p. 247). 

 

Acredito que essa memória afetiva que determinados produtos causam pode nos 

fazer determinar gostos, positivos ou negativos, para o resto de nossas vidas: uma 

pessoa acostumada a consumir na infância o amendoim assado, envolto em um simples 

papel na infância, muito provavelmente terá apreço por este para o resto da vida caso o 

lembre situações positivas de um passado vivido: é ver o pacote de amendoim e sentir 

emoção, vontade de tê-lo. Igualmente ocorre de modo inverso, caso algum 

produto/objeto reporte a situações indesejáveis cria-se repulsa pelo mesmo. 
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Ideia, desenho, concepção, emoção, afeição: qual a conclusão? 

Acredito na possibilidade da criação de produtos para atingir a emoção das pessoas, 

portanto, o Emotional Design. Também acredito que muitos produtos tornam-se 

memória afetiva, como nos exemplos que citei, inclusive os meus. No entanto, às vezes, 

acontece o Emotional Design de forma involuntária, bem como, a memória afetiva 

idem. Não sei até que ponto a pessoa que resolver fazer um doce de banana, enrolar em 

formato de bombom, envolver num papel celofane, dar o nome de “nego bom”, teve o 

intuito de emocionar e torná-lo memória afetiva – no entanto este tornou-se lembrança 

para muita gente. Também no caso do criador do amendoim torrado e envolto no papel 

Kraft em formato de cone e do pirulito de mel em formato de sombrinha: foi algo 

intencional? Quis emocionar? Quis virar memória? Vai lá saber...  

Com intenção ou não, produtos/objetos podem sim ser projetados por seus 

desenhos altamente tecnológicos, ou por mãos simples, e podem nos tocar, virar 

memória e história: tudo depende da percepção, emoção, ideia e comportamento. Tudo 

depende do Emotional Design, da Memória Afetiva e, portanto, de nós mesmos! 
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