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RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar o método PERMATUS (Percepção dos 

Materiais pelos usuários) por meio da diversidade de materiais: aço especial, aço 

carbono, polímeros, elastômero (borracha), vidro, papel, madeira. No que tange ao 

design foi levado em conta a forma, a geometria e a usabilidade dos modelos em 

escala (miniaturas). Os participantes da pesquisa foram alunos de um curso de 

graduação em Design de um Centro Universitário, situado no município de Lorena 

no interior do Estado de São Paulo, na região do Vale do Paraíba. A amostra 

experimental foi composta por 32 estudantes, sendo 18 estudantes do 5º período 14 

estudantes do 7º período.  A metodologia utilizada foi de caráter qualitativo 

experiencial e com a finalidade exploratória, seguindo o modelo PERMATUS   

(Percepção dos Materiais pelos Usuários). Utilizou-se as seguintes etapas: 

elementos dos produtos, ciclo de interações, processo sensorial, perfil do material, 

avaliação subjetiva dos materiais nas dimensões: cognitivas, afetiva e conativa. Os 

dados foram   coletados por meio de um questionário. Os resultados obtidos 

demonstraram   que a análise sensorial e afetiva tem a sua importância no projeto e 

na fabricação do produto final. Os dados apresentados em gráficos mostraram que 

os estudantes consideram os materiais e as emoções obtidas na interação com os 

produtos atributos muito importantes. Pode-se afirmar, portanto, que os materiais e 

as emoções têm uma profunda relação e estão presentes na interação dos usuários 

por meio de uma análise sensorial. Essa compreensão é fundamental para os 

profissionais que irão projetar novos produtos nos mais variados contextos. 

 
 

Palavras-chave: Design e Seleção dos Materiais, Interação; PERMATUS; Circulo 

de Emoções.  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Abstract 
 
This work aim has been to analyze the sensory aspects aroused by materials: 

special steel, carbon steel, polymers, elastomer (rubber), glass, paper, wood. 

Regarding the design it was taken into account shape, geometry and usability of 

models in scale (miniatures). The research participants were students of an 

undergraduate course in Design of a University Center, located in the municipality of 

Lorena in the interior of São Paulo State, in Vale do Paraíba region. The 

experimental sample consisted of 32 students, 18 students from the 5th period and 

14 students from the 7th period. The methodology used was qualitative experiential 

and with the exploratory purpose, following the PERMATUS   model (Perception of 

Materials by Users). The following steps were used: product elements, cycle of 

interactions, sensory process, material profile, subjective evaluation of materials in 

the following dimensions: cognitive, affective and conative. Data were collected by 

means of a questionnaire. The obtained results showed that the sensorial and 

affective analysis has its importance in the project and in final product manufacture. 

The data presented in graphs showed that the students considered the materials and 

emotions obtained in interaction with products o be very important attributes. It can 

be affirmed, therefore, that materials and emotions have a deep relation and are 

present in users interaction by means of a sensorial analysis. This understanding is 

fundamental for professionals who will design new products in the most varied 

contexts. 

 

Keywords: design; interaction; PERMATUS; Emotions. 
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1. Introdução 

 
Na antiguidade, o homem tinha à sua disposição poucos materiais para 

produzir seus artefatos. Podem ser citados a madeira, a pedra, o osso, o chifre e 

pele de animais. Com a evolução tecnológica, diariamente surgem novos materiais 

para fabricação de diversos produtos para o mercado e cada vez mais o acesso a 

esses materiais se torna presente no dia a dia, para satisfazer as necessidades dos 

usuários. 

Esta pesquisa tem como objetivo realizar uma análise do método PERMATUS   

(Percepção dos Materiais pelos Usuários) por meio da diversidade de materiais, 

forma e geometria de um kit didático composto por modelos em escala (miniaturas). 

Sua pergunta norteadora é: "Em que medida a aplicação do modelo PERMATUS   

(Percepção dos materiais pelos usuários) permite verificar padrões de interação e 

usabilidade na escolha de materiais?".  

O modelo de avaliação PERMATUS (Percepção dos Materiais pelos 

Usuários) se constitui como parte de pesquisas que tem como “objetivo estudar 

como os usuários percebem significados dos materiais presentes nos produtos de 

seu cotidiano" (DIAS, 2009, p. 87). 

Ainda continua o autor, o interesse pelo uso do modelo e a 

interdisciplinaridade inserida nesta pesquisa já estão presentes quando da 

elaboração da tese de doutorado pelo Programa de Pós-graduação em Engenharia 

e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina 

(EGC/UFSC) com o tema "Percepção dos Materiais pelos usuários: Modelo de 

Avaliação PERMATUS" defendida em agosto de 2009. 

 

A sensação é processo em que o estímulo externo ou interno provoca uma 

reação especifica produzindo uma percepção visual, tátil, gustativa, olfativa ou 

auditiva (DIAS, 2009, p.59). A análise sensorial por meio da interação dos usuários 

ocorre pelo manuseio, pela visualização e pelos sons, mostra-se como uma vivência 

simples, produzida pela ação de um estímulo.  

Os materiais selecionados e combinados para um determinado produto são 

requisitos significativos para o design de produto, sendo esse processo complexo e 

tendo como base não somente exigências funcionais, mas tecnologia, economia, 



 

 

valores estéticos, propriedades sensoriais, significados culturais e simbólicos (DIAS, 

2009, p.63). 

Na busca por responder a pergunta norteadora, utilizou-se métodos que 

pudessem identificar aspectos relacionados à percepção dos usuários em relação 

aos materiais, esses métodos devem auxiliar a interpretação de aspectos 

particulares de diferentes produtos avaliados, a capacidade de medição de 

características sensoriais e a medição da reação emocional. 

O presente trabalho foi desenvolvido no Programa de Pós-graduação - Stricto 

Sensu - Mestrado Profissional em Design Tecnologia e Inovação no Centro 

Universitário UNIFATEA na linha de pesquisa projeto de produtos e tecnologia 

sociais.  

 

1.1 Justificativa do estudo 

 

  A motivação desta pesquisa está relacionada ao tema PERMATUS   

(Percepção dos materiais pelos usuários) que é um modelo de vanguarda aplicado a 

um kit didático de logística a ser utilizado em escolas técnicas e universidades.  

A contribuição desta pesquisa está relacionada à resolução de uma situação 

problema, sensibilizar os profissionais de design em formação, ampliando a visão 

dos alunos de design quanto a importância da análise sensorial e os tipos de 

emoções exercidas pelos materiais sobre os usuários. 

  

 

1.2 Objetivo Geral 

 
O objetivo geral deste estudo implica em uma análise do método PERMATUS   

(Percepção dos Materiais pelos Usuários) por meio da diversidade de materiais, 

forma e geometria do kit didático composto por modelos em escala (miniaturas). 

 

 

 

 



 

 

1.3 Objetivo Específico 

 

● Identificar como os participantes interagem com as formas, geometria e 

dimensões dos objetos concretos que fazem parte do kit didático 

composto por modelos em escala (miniaturas). 

● Verificar os conhecimentos adquiridos por meio da análise sensorial 

utilizando principalmente suas mãos para sentir as formas, o peso e a 

textura dos materiais que compõem o kit didático composto por 

modelos em escala (miniaturas) 

● Examinar quais as emoções obtidas em contato com os materiais que 

compõem o kit didático de modelos em escala (miniaturas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
2 Fundamentação Teórica 

 
2.1 Conceito de Design 

 

O ser humano sempre buscou, de maneira mais ou menos consciente, modos 

de projetar os seus objetos. O saber projetar e o saber fazer, adquiridos pela 

experiência, foram organizados e, aos poucos, aperfeiçoados de forma incremental. 

Durante a Idade Média, os artesãos uniram a arte e a técnica nos seus ofícios e as 

mudanças promovidas nos objetos eram lentas e se realizavam durante o transcurso 

do próprio trabalho. (MARTINS; LINDEN, 2012, p. 29). 

Os estudos da história do design se constituem em um fenômeno 

relativamente recente. Os primeiros ensaios datam da década de 1920, mas pode-

se dizer que a área só começou a atingir a sua maturidade acadêmica nos últimos 

vinte anos. Como toda profissão nova, a primeira geração de historiadores do design 

teve como prioridades a delimitação da abrangência do campo e a consagração das 

práticas e dos praticantes preferidos na época (DENIS, 2000, p. 14). 

O surgimento da industrialização e do design moderno permitiu introduzir 

rápidas mudanças e transformações nos processos de produção de criação e 

desenvolvimento dos novos produtos. Havia um domínio completo de ofício. Quem 

"projetava" (concebia, criava, desenvolvia) era o mesmo que executava 

(manufaturava, construía). Conhecia e participava de todas as etapas de 

desenvolvimento do artefato da escolha da matéria prima, à comercialização ( 

Martins e Linden, 2012, p. 31). 

A origem mais remota da palavra está no latim designare, verbo que abrange 

ambos os sentidos, do designar e o de desenhar. As primeiras histórias do design, 

escritas durante o período modernista, tendem a impor uma série de normas e 

restrições ao leitor, do tipo " isto é design e aquilo não", "este é designer e aquele 

não" (DENIS, 2000, p. 34). 

Se é difícil precisar a data entre a separação entre o projeto e a execução, é 

bem mais fácil determinar a época em que a palavra designer passou a uso corrente 

como apelação profissional. Os primeiros designers, os quais têm permanecido 

geralmente anônimos tenderam a emergir do processo produtivo que teve seu início 



 

 

por requisitos de experiências ou habilidades a uma posição de controle e 

concepção, em relação às outras etapas da divisão de trabalho (DENIS, 2000, p. 

48).  

Sugerir que o design e o designer sejam produtos exclusivos de uma ou outra 

escola, do movimento modernista ou até mesmo do século 20 são posições que não 

suportam minimamente o confronto com as fontes históricas disponíveis. Na busca 

por métodos inovadores, o próprio design tem se tornado engessado, ou em outras 

palavras, tem se voltado para métodos e técnicas que favorecem os resultados 

tangíveis e mensuráveis, abandonando a abordagem de design intangível, 

principalmente as relacionadas às habilidades do designer, desprezando o que as 

organizações mais precisam. (MARTINS; LINDEN, 2012, p. 175). 

"Como resultado apresentamos a seguinte teoria: o design é um 

conhecimento utilizado para extrair e converter o conhecimento organizacional em 

produtos e imagens (ou sistemas gráficos)”. (MARTINS; LINDEN, 2012, p. 176). 

Compreender os termos design e designer contribui para entender a evolução 

da industrialização e as rápidas mudanças e transformações nos processos de 

produção de criação e desenvolvimento de novos produtos. 

A segue-se a maneira com que a tecnologia e design influenciam a vida, 

melhorando tarefas e inserindo inovação, algo que precisa ser valorizado em nosso 

país. 

 

2.2 Design e Tecnologia 

 
Segundo Bonsiepe (1986, p. 23), a pressão dos países centrais é tão grande 

que os países periféricos em termos de tecnologia apenas existem. Considerar a 

tecnologia apropriada não é, nem pretende ser, um substitutivo para as correntes 

dominantes atuais do desenvolvimento industrial e tecnológico. O indicador desse 

desequilíbrio tecnológico são as patentes. Apenas 1% das patentes registradas nos 

países subdesenvolvidos são criadas nas universidades. “[...] não se pode negar o 

alarmante peso econômico da dependência tecnológica [...]” (BONSIEPE, 1986, p. 

13).  

 De acordo com Bonsiepe (1986, p. 16),  

 



 

 

O desenho industrial terá aí algo a contribuir, pois por definição, uma 
atividade inovadora com forte inserção no sistema produtivo [...] 
indústria, no sentido real e completo da palavra, apenas se terá a 
partir do momento em que a inovação tecnológica constituir parte 
intrínseca da prática industrial cotidiana. 

 
Nesse sentido, “A tecnologia e o designer apropriados não constituem 

novidade, [...] há muito que existem nos países periféricos. A novidade é apenas que 

agora os países centrais estão lhes dando atenção". (BONSIEPE, 1986, p. 25). 

Para Paschoarelli e Salcedo (2015, p. 159), a aproximação da engenharia e 

do design em parques tecnológicos tem o potencial de viabilizar e promover diversos 

processos de inovação tecnológica e desenvolvimento que se encontram 

estagnados. 

Norman (2008, p. 184) diz que a tecnologia costuma a obrigar a entrar em 

situações em que não podem viver sem ela, muito embora possa sinceramente 

detestar seu impacto. Ou podem adorar o que a tecnologia  oferece ao mesmo 

tempo em que odiamos as frustrações com que nos defrontamos enquanto a 

utilizava. 

 Bonsiepe (1986, p. 72) afirma que as tecnologias centrais e seus designers 

têm beneficiado quase exclusivamente os grupos urbanos locais com maior poder 

aquisitivo e não têm melhorado substancialmente as condições de vida da 

população rural. O número de vozes críticas contra a tecnologia dos países centrais 

vem aumentando. Enquanto nos anos 60 se pensava que o atraso tecnológico seria 

superado por meio de uma maciça transferência tecnológica, hoje já se percebem 

atitudes mais sóbrias. "No que se refere à integração entre academia e empresas 

para a transferência da excelência em conhecimento do design nestes habitats 

inovadores, os números são desanimadores [...]. (PASCHOARELLI; SALCEDO, 

2015, p.162)". 

 Existe uma descontinuidade entre os dois primeiros e a última. Por isso, não 

ocorre inovação tecnológica e industrial, e os investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento não têm um efeito multiplicador econômico, industrial e social 

(BONSIEPE, 1986, p. 120). 

Pode-se dizer que as novas tecnologias permitem que pessoas estejam 

sempre em contato, com a possibilidade de compartilhar ideias e sentimentos, não 

importa onde estejam, não importa o que estejam fazendo, independentemente de 



 

 

hora ou de fuso horário. (NORMAN, 2008, p. 185). 

De acordo com Bonsiepe (1986, p. 75), nem sempre as pessoas nos postos 

de chefia da indústria são abertas à inovação, por motivos compreensíveis: a 

inovação é um investimento com certo risco [...]. O desenho industrial é uma das 

muito poucas disciplinas tecnológicas que praticamente tratam de estabelecer uma 

ligação entre instituições de ensino superior e a indústria. 

Paschoarelli e Salcedo (2015, p. 159) afirmam que, embora a engenharia e o 

design estejam ligados por métodos, existe uma separação uma vez que a 

engenharia prioriza os métodos cartesianos e matemáticos e do cálculo, mais 

objetivos, na elaboração de seus modelos e o design envereda pelo aspecto 

emocional e humano, mais subjetivo, primando pela estética dos produtos e 

serviços. 

As tecnologias se esforçam para assegurar sua onipresença, de modo que 

não importa onde estamos ou o que fazemos, elas estão disponíveis. Isso é bom, 

desde que a escolha de querer usá-las esteja corretamente conectada com a 

pessoa que está na ponta receptora. Normam (2008, p. 187) afirma ter “fé na 

sociedade”, crendo “que conseguiremos chegar a uma conciliação razoável com 

essas tecnologias”. 

 O modelo que deveria ser adotado como estratégia deve tomar por base a 

união entre as ciências pragmáticas da engenharia com os aspectos humanos e o 

pensamento visual criativo do design (PASCHOARELLI; SALCEDO, 2015, p. 166). 

Esse capítulo  mostrou como o design e a tecnologia vêm revolucionando a 

vida das pessoas, oferecendo ganhos em produtividade e interatividade. 

O capítulo 2.3 apresenta a união desafiadora de design e de emoções, o que 

proporciona experiências com produtos de forma agradável a fim de mostrar que o 

produto na maioria das vezes faz florescer sentimentos no usuário, muito mais do 

que apenas realizar sua função. 

 

2.3 Design e Emoções 

 
Os designers começaram a entender que os produtos não realizam somente 

suas funções de uso, mas representam também práticas sociais, símbolos e 

preferências (MONT'ALVÃO; DAMÁZIO, 2008 p. 90).  



 

 

Para Damásio (1996, p. 158), há cerca de um século, William James, cuja 

intuição da mente humana só encontrou rivais em Shakespeare e Freud, apresentou 

uma hipótese verdadeiramente surpreendente sobre a natureza das emoções e dos 

sentimentos.  

 Se imaginar como uma emoção forte e depois tentar abstrair da consciência 

que tem dela todos os sentimentos dos seus sintomas corporais, enxer que nada 

resta, nenhum " substrato mental" com que constituir a emoção, e que tudo o que 

fica é um estado frio e neutro de percepção intelectual (DAMÁSIO, 2008, p. 123). 

Conforme Mont'alvão e Damázio (2008 p. 90), a emoção transformou-se em 

uma palavra-chave do Design ao pensar em inovação no projeto. Ela é associada 

aos produtos que buscam proporcionar experiências agradáveis e estabelecer 

relações emocionais com os consumidores. 

Damásio (1996, p. 158) considera que, 

 

as emoções [...] desempenham uma função na comunicação de 
significados a terceiros [...], verificou vida como seres sociais, 
sabemos que as emoções só são desencadeadas após um processo 
mental de avaliação que é voluntário e não automático.  

 

Segundo Norman (2008, p. 38), até recentemente, a emoção era uma parte 

pouco explorada da psicologia humana, sem distinção entre os termos " emoção " e 

" sentimento". De acordo com o autor, uma das razões é que, apesar de alguns 

sentimentos estarem relacionados com as emoções, existem muitos que não estão: 

todas as emoções originam sentimentos, se estiver desperto e atento, mas nem 

todos os sentimentos provêm de emoções. 

Damásio (1996, p. 177) afirma que a essência da tristeza ou da felicidade é a 

percepção combinada de determinados estados corporais e de pensamentos que 

estejam justapostos, complementados por uma alteração no estilo e na eficiência do 

conhecimento. 

Os usuários quando instados a expressar suas reações emocionais durante 

as pesquisas frequentemente são reticentes e desconfiados, esclarecem que atribuir 

valores a emoções é uma tarefa difícil, apesar de se tratar de emoções voláteis e de 

fraca intensidade que é o caso das emoções sentidas na interação com um produto 

(DESMET, 2001, p. 98) 



 

 

Seguindo Norman (2008, p. 38), a maioria dos usuários pensava em emoções 

como um problema que devia ser superado pelo pensamento racional lógico. Ao se 

perguntar por que as emoções precedem os sentimentos, sua resposta é simples, 

primeiro temos as emoções e depois os sentimentos. As emoções foram construídas 

a partir de reações simples que promovem a sobrevida de um organismo e que 

foram facilmente adotadas pela evolução. 

Comenta Damásio (2004, p. 62) que, embora os rótulos que disponham para 

classificar as emoções sejam manifestamente inadequados, classificar é um mal 

necessário. As emoções são um meio natural de avaliar e reagir de forma adaptativa 

ao ambiente que rodeia. Um dos aspectos fundamentais da história do 

desenvolvimento humano diz respeito ao modo como a maior parte dos objetos que 

nos rodeiam acaba por ser capaz de desencadear emoções, fortes ou fracas, boas 

ou más, conscientemente ou não. 

Confirmando Norman (2008, p. 38), a maior parte das pesquisas se 

concentrava em emoções negativas como estresse, medo, ansiedade e raiva. 

“Estudos mais recentes reverteram completamente essa visão. A ciência hoje sabe 

[...] que os seres humanos são os mais emocionais de todos” (NORMAN, 2008, p. 

38).  

Para Norman (2008, p. 38), emoções positivas são tão importantes quanto as 

negativas - as emoções positivas são básicas para o aprendizado, a curiosidade e o 

pensamento positivo. Hoje as pesquisas estão se voltando para essa realidade. Que 

há muito tempo sabe que, quando as pessoas estão ansiosas, tendem a estreitar os 

processos de raciocínio, concentrando-se em aspectos diretamente relacionados ao 

problema. 

Mont'alvão e Damázio (2008, p. 90) atestam que é muito difícil imaginar 

objetos "emocionalmente neutros" porque, conforme as pessoas crescem, os 

objetos ao redor têm uma propensão a perder sua inocência emocional.  

Esses e outros achados sugerem o papel da estética no design de produtos: 

objetos atraentes fazem as pessoas se sentirem bem, o que por sua vez faz com 

que pensem de maneira mais criativa (NORMAN, 2008, p. 39). 

Ainda para autor (NORMAN, 2008, p. 53), as emoções modificam o 

comportamento durante o período de tempo relativamente curto, pois reagem aos 



 

 

acontecimentos imediatos. As emoções têm períodos de duração relativamente 

curtos - minutos ou horas. Os sentimentos emocionais verdadeiros e duradouros 

levam muito tempo para serem cultivados: eles decorrem de interação prolongada.  

De acordo com Mont'alvão e Damázio (2008 p. 90), os objetos não são 

somente a solução de necessidades mecânicas, executando uma função necessária 

em  vidas, mas trazem satisfação e um sentido de completude. 

As preferências e motivações dos consumidores guiam as suas escolhas na 

vida diária, incluindo as escolhas de determinados produtos. No marketing esse 

conceito é conhecido pela palavra ação (DESMET, 2002, p. 14). 

Talvez os objetos que sejam mais íntimos e diretos sejam aqueles que as 

próprias pessoas mesmo constrõem - daí o grande apreço das pessoas por coisas 

confeccionadas em casa, trabalhos manuais, peças de mobília e arte (NORMAN, 

2008, p. 69). 

As emoções não devem ser vistas apenas como uma consequência, mas 

como algo que o designer deve considerar logo nas primeiras etapas do projeto 

(MONT'ALVÃO; DAMÁZIO, 2008 p.90). 

A maravilha dos prédios em miniatura é que o modelo idêntico pode despertar 

em cada  pessoas extravagantemente diferentes de recordações. A experiência 

direta é uma maneira de conhecer como o usuário se relaciona com os produtos; é 

uma maneira de se completar o entendimento acerca do usuário, a função do 

produto possui um interesse operacional, enquanto o seu uso adiciona uma 

dimensão social (DESMET, 2001, p. 38) 

 A personalidade é, evidentemente, um assunto complexo por si próprio. Uma 

forma simplificada de pensar em personalidade de produto é que ela reflete as 

muitas decisões a respeito de como é a aparência e o comportamento de um 

produto [...] a personalidade tem que combinar com o segmento de mercado 

(NORMAN, 2008, p. 78). 

A consciência da interação entre produto e emoção é essencial ao projetar-se 

(MONT'ALVÃO; DAMÁZIO, 2008 p. 91). 

"As marcas têm tudo a ver com emoções. E emoções têm tudo a ver com 

julgamento. As marcas são significantes das nossas respostas emocionais, que é o 

motivo pelo qual elas são tão importantes no mundo comercial (NORMAN, 2008, p. 



 

 

81)". 

 Os bons designers se preocupam muito com a sensação física de seus 

produtos. O toque e sensação física podem fazer enorme diferença na avaliação  de 

suas criações. Considere as delícias do metal polido liso, ou do couro macio, ou de 

uma maçaneta mecânica que se move precisamente de posição para posição, sem 

trancos, nem zonas mortas, sem tropeços ou balanços (NORMAN (2008, p. 102). 

"Os objetos físicos têm peso, textura e superfície. O termo de design para isso 

é "tangibilidade". A sensação física é importante (NORMAN, 2008, p. 102)". 

Os conhecimentos prévios dos materiais diferenciados são considerados mais 

atrativos pelos consumidores, as diferenças entre os consumidores e usuários são 

percebidas não apenas por materiais iguais, mas sim pela maneira diferente de 

perceber esses materiais (DESMET, 2002, p. 34). 

 Percebeu-se neste trecho que termos como design e emoção transformaram-

se em palavras muito significativas ao se pensar em inovação no projeto e no 

produto. 

 O capítulo tratará do tema seleção de materiais e texturas, um campo vasto 

de diversidade, em que a pesquisa sobre esse assunto deve considerar como um 

fator importante a quantidade de materiais existentes. 

   

2.4 Seleção de Materiais e Texturas 

  
Os primeiros seres humanos tiveram acesso a apenas um número muito 

limitado de materiais, aqueles que ocorrem naturalmente: pedra, madeira, argila, 

peles, e assim por diante. "Os materiais estão provavelmente mais enraizados em 

nossa cultura do que a maioria de nós se dá conta". (CALLISTER; WILLIAM, 2013, 

p. 3). 

Em toda a história, os materiais limitaram projetos. As eras da humanidade 

receberam os nomes dos materiais que o homem usou: pedra, bronze, ferro. E 

quando um homem morria, os materiais que considerava como seu tesouro eram 

enterrados com ele: Tutancâmon, em seu sarcófago esmaltado; Agamêmnon, com 

sua espada de bronze e máscara de ouro; entre outros (ASHBY, 2012, p. 4). 

A escolha do material não pode ser feita independentemente do processo de 

conformação, união e acabamento que será aplicado ao material. O custo entra na 



 

 

equação tanto na escolha quanto no modo de processamento do material. Os 

materiais influenciavam vidas no tempo e continuam a influenciar hoje. (ASHBY, 

2012, p. 3). 

Atualmente, a escolha dos materiais e dos processos de fabricação pela 

modalidade de oportunidade de inovação permite um avanço significativo, tanto na 

área de engenharia quanto na área do design. Isso é válido desde que as áreas 

entendam esse desafio como um benefício e que ambas sejam capazes de se 

integrar (KINDLEIN 2006, p.65) 

Para Mont'alvão e Damázio (2008, p. 91), a primeira impressão de um 

produto é associada, na maior parte, à superfície do material, interface entre usuário 

e objeto. Antes de um objeto ser considerado atrativo ele é visto como interessante. 

Se despertar interesse será capaz de captar e manter a atenção do observador 

durante um tempo suficiente para que se torne familiar e, portanto, atrativo 

(BAXTER, 2000, p. 35). 

Existem muitas maneiras de se sensibilizar uma superfície; é aquilo que os 

americanos chamam texture, e nós definimos "grãos" (no sentido de granulosidade) 

nas várias superfícies das paredes, como "serrilhado" nas chapas metálicas, como 

"urdiduras" nos tecidos (MURANI, 1997, p. 73). 

Pode-se experimentar o modo de criar texturas utilizando qualquer meio, 

desde os tradicionais até os mecânicos, desde embalagens, spray de tinta, até 

pastéis ou aquilo que se quiser (KLINDEIN, 2017, p.42). 

 A necessidade do toque vem da idade mais precoce, quando as crianças 

procuram tocar em tudo que podem, em uma tentativa de ver além da forma do 

visual. A pele, com as estruturas delicadas, permite que reconheça os limites que 

definem o corpo termina e é também a interface de  comunicação preliminar 

(MONT'ALVÃO; DAMÁZIO 2008 p. 91).  

As superfícies possuem íntima relação com o ambiente e os usuários que as 

circundam. Elas absorvem maneiras, marcas dessas relações. Isto é, seja no 

momento em que são fabricadas ou até mesmo em uso, continuam se modificando, 

segundo as exigências que lhes são impostas (FREITAS, 2011, p. 50). 

De acordo com Mont'alvão e Damázio (2008 p. 91), as diferenças na 

percepção tátil consideram três aspectos: a rugosidade, a dureza e a condutividade 



 

 

térmica. Essas são as três características percebidas ao tocar um material e juntas 

podem identificar o relevo. 

 

Muitas das vezes o molde de um determinado produto, sua limpeza 
ou material no qual esse molde é confeccionado se possuem 
ranhuras aparecem na superfície do produto. Atualmente com o 
auxílio de toda a tecnologia podemos prever com uma certa margem 
de acerto como ficará a superfície ponderando os diversos fatores 
que podem interferir no resultado (FREITAS, 2011, p. 50). 
 

A textura proporciona um aumento no nível da percepção, chamando a 

atenção, fazendo com que seja mais fácil a concentração e compreensão dos 

aspectos físicos do material (KINDLEIN, 2000 p. 9).  

 Além de possibilitar melhor acabamento e resistência física dos produtos, as 

texturas podem aumentar o valor percebido da qualidade. Os produtos que possuem 

características inovadoras também possuem maior potencial competitivo, tornando-

se diferenciado dos demais (FREITAS, 2011 p. 50). 

Murani (1997, p. 73) afirma que “devemos conhecer os tipos de textura que 

podem existir, sempre com o princípio de conceber superfícies absolutamente 

uniformes, mas muito diferentes umas das outras”. 

Para Freitas (2011, p. 50), no entanto, com um estudo dirigido, é possível 

prever o comportamento da textura na superfície. Por meio de software de 

modelagem e prototipagem rápida, o designer pode visualizar virtualmente os níveis 

de rugosidade, as combinações de cores, etc., e analisar melhor as possibilidades. 

Depois, pode testá-los no protótipo, permitindo que ajustes sejam feitos antes que se 

inicie a linha de produção, evitando assim prejuízos.    

Esse método permite a otimização de tempo, materiais e recursos humanos 

em produtos com defeitos sendo produzidos nas linhas de produção, gerando um 

retrabalho, e muitas das vezes consumindo recursos financeiros os quais podem ser 

utilizados de outra maneira (FREITAS, 2011, p. 50). 

No entender de Mont'alvão e Damázio (2008 p .93), o uso das texturas pode 

ser estendido a muitos produtos distintos. Permite a junção sutil das peças, cobrindo 

diversas imperfeições do processo industrial. A rugosidade das três qualidades 

perceptuais dos materiais, é a única que pode disfarçar as imperfeições no material. 

 Murani (1997, p. 73) propõe mais uma etapa para se aprender a textura numa 



 

 

segunda etapa. Ao se apreender visualmente o que é uma textura, então é possível 

se procurar no mundo, seja no mundo natural seja no artificial, exemplares de 

tecidos (especialmente para homem, sem estampa), papel de parede, secções; 

pode-se fotografar texturas particulares da arquitetura antiga e moderna, procurar 

amostras de metais texturizados com todos os tipos de serrilhados, de vidros 

estampados, etc. 

Cada textura é formada por muitos elementos iguais ou semelhantes, 

dispostos a igual distância entre si sobre uma superfície de duas dimensões ou com 

um pouco de relevo. Na visão de Murani (1997, p.75) a característica das texturas é 

a uniformidade: o olho humano percebe-as sempre como superfície, mas o que 

acontece quando se altera esta condição de uniformidade? 

No caso da seleção de materiais, a atividade envolve uma enorme quantidade 

de conhecimentos técnicos que dificilmente será identificada por uma única 

categoria profissional, conforme (KINDLEIN, 2006, p. 67) 

Nas texturas podem ser estudados fenômenos visuais de rarefação e 

adensamento: até que limite um sinal caracterizador de uma textura pode ser 

rarefeito mantendo-se o efeito de superfície. 

Os procedimentos de seleção de materiais obedecem a múltiplos 
critérios. Tomados individualmente, levam a alternativas de escolha 
bastante simples e lineares, mas a prática chega-se quase sempre 
as situações nas quais um conjunto de critérios conflitantes de serem 
satisfeitos simultaneamente (FERRANTE, 2013, p. 22).  
 

Para Callister e William (2013, p. 14), três são os critérios importantes na 

seleção dos materiais: 1. As condições em serviço para as quais o material será 

submetido; 2. Qualquer deterioração das propriedades dos materiais durante a 

operação e 3. Os aspectos econômicos ou custo de fabricação. 

Segundo Freitas (2011, p. 51), a percepção tátil é capaz de formar mapas de 

imagens sensoriais que, por sua vez, geram qualitativos, denominados descritores. 

Cada material possui suas características orgânicas segundo sua composição física 

e química, influenciando diretamente nas qualidades táteis que poderão ser 

exploradas em suas superfícies. 

As variáveis mais relevantes relacionadas à percepção do tato em objetos 

industriais são: a temperatura, a dureza e a textura do material; outras variáveis 

consideradas são: material, peso, ergonomia e utilidade (FREITAS 2011, p. 50). 



 

 

Com isso, o indivíduo pode se orientar quanto aos objetos ao seu redor, a 

temperatura desses objetos e com essa percepção alertar o nosso corpo contra 

algum perigo iminente. Além disso, foi descoberto que as propriedades de um 

material podiam ser alteradas por meio de tratamento térmico pela adição de outras 

substâncias. Naquele ponto, a utilização dos materiais era um processo totalmente 

seletivo. (CALLISTER; WILLIAM, 2013, p. 3) 

A dureza de um material é uma propriedade relacionada com a resistência e a 

durabilidade de um produto, sendo a dureza definida pela resistência da superfície 

do material a penetração de outro material mais duro (FREITAS, 2011, p. 51). 

Para Freitas (2011, p. 50), a textura por mais sutil que possa parecer, possui 

rugosidades, isto é, conjuntos de irregularidades, saliências e reentrâncias que 

existem em todas as superfícies. Saber usar uma dada textura envolve compreender 

as possibilidades de percepção, assim como fazer a escolha do material mais 

apropriado. As texturas possuem uma qualidade intrínseca do material que também 

deve acompanhar a forma do produto percorrendo sua forma sem alterações. 

 Há basicamente duas maneiras de obter texturas: a partir de estruturas 

bidimensionais ou tridimensionais. Em ambos os casos é essencial registrar a fonte 

bem como qualquer outra informação que possa identificar a amostra Saber usar 

uma dada textura envolve compreender as possibilidades de percepção, assim 

como fazer a escolha do material mais apropriado. (MONT'ALVÃO; DAMÁZIO, 2008 

p. 96). 

Porém muitos estudos estão sendo realizados para aplicar as tecnologias 

encontradas na natureza em produtos industriais afim de agregar novas tecnologias 

a produtos já conhecidos. Não foi senão em tempos relativamente recentes que os 

cientistas compreenderam as relações entre os elementos estruturais dos materiais 

e suas propriedades (CALLISTER; WILLIAM, 2013, p. 3). 

Uma das várias maneiras de classificar as propriedades dos materiais é em 

mecânica, física e química. É importante lembrar que o desempenho em serviço é 

determinado não apenas pelo material escolhido, mas também pelas modificações 

advindas do processamento. Os procedimentos que viabilizam um produto ou 

componente podem ser vistos como um diálogo entre projeto (design) e a seleção 

de materiais (FERRANTE, 2013, p. 27). 



 

 

"O processo de seleção de materiais não se limita a uma escolha entre 

materiais de natureza e propriedades, mas deve se entender também a sua forma 

[...]”. (FERRANTE, 2013, p. 79). O material é um elemento que torna real o que o 

designer planejou no universo conceitual, sendo como um colaborador, realizador do 

projeto ao invés de ter apenas uma função estática e menos importante (ASHBY, 

2012, p. 16). 

Segundo Freitas (2011, p. 42), o designer depende das características 

intrínsecas desse material e, também de sua desenvoltura em relação à técnica 

escolhida para trabalhá-lo. Todo material possui características singulares, de 

acordo com sua origem natural ou artificial, que exigem do designer abordagens 

técnicas e criativas distintas. O designer de superfície tem um total apoio na seleção 

de materiais para que o seu projeto se torne concreto e com isso conhecer, 

selecionar o material que melhor reflita em seu projeto é algo muito importante 

(ASHBY, 2012, p. 16). 

Para isso é importante conhecer as variedades de apresentação dos 

diferentes produtos metalúrgicos, cerâmicos, ou poliméricos disponíveis no mercado. 

Ao utilizar um determinado material tem que ter uma forte relação e entendimento 

para melhor desfrutar de sua usabilidade, tem que usar a técnica correta e o melhor 

processo para que esse material tenha também a melhor produtividade e o melhor 

aproveitamento possível (FERRANTE, 2013, p.79). 

De acordo com Freitas (2011, p. 44), o processamento é a transformação da 

forma física e/ou do estado físico-químico (sólido, líquido e gasoso) da matéria, 

alterando sua estrutura e as propriedades químicas resultando em uma alteração de 

sua performance.  

As indústrias de transformação têm como finalidade transformar matéria-

prima em produto, fazendo isso a partir de processamento ou processos de 

fabricação dos mais variados possíveis. Diante das diversas transformações que um 

material pode sofrer ou enfrentar existe uma característica que também pode ser 

alterada durante o processamento que é a característica intrínseca dos produtos 

(BAXTER, 2000, p. 42). 

"A seleção de materiais se desenvolve no âmbito de diversos contextos assim 

requer habilidades e metodologias específicas." (FERRANTE, 2013, p. 31). 



 

 

O maior desafio para o designer é mostrar em seu produto com a seleção dos 

materiais, características tangíveis e intangíveis que tragam ganhos positivos para o 

seu produto em si. "As pessoas esboçam um sorriso diante do choque, quando 

veem um produto pela primeira vez. Elas tendem a lembrar e até apreciar e valorizar 

esse instante de humor" (BAXTER, 2000, p. 42). 

Os materiais estão divididos em cinco grupos: cerâmicos, metálicos, naturais, 

poliméricos e compósitos podendo cada grupo ter sua característica intrínseca. As 

características intrínsecas dispostas nos produtos estão diretamente ligadas na sua 

performance mecânica como dureza, resistência térmica, resistência ao impacto. O 

público tem um papel muito importante nas características atribuídas ao produto, 

portanto são intangíveis, imateriais, pois são valores oriundos de uma percepção 

pessoal e cultural de um determinado contexto histórico e econômico (FREITAS, 

2011, p. 44). 

 São exemplos de características intrínsecas as propriedades físicas 

(derretimento, densidade, umidade, textura da superfície, etc.), térmicas 

(condutividade térmica, resistência térmica), químicas (resistência a corrosão e 

dissolução), elétricas (condutividade e resistência a cargas elétricas), e propriedades 

acústicas (reação ao som) (BAXTER, 2000, p. 42). 

Freitas (2011, p. 45) afirma que as características físico-químicas são bem 

conhecidas pelos arquitetos, engenheiros e designers.  

O desenvolvimento de muitas das tecnologias que tornam a nossa 
existência tão confortável está intimamente associado ao acesso a 
materiais adequados. Um avanço na compreensão de um tipo de 
material é com frequência o precursor de um progresso gradativo de 
alguma tecnologia (CALLISTER; WILLIAM, 2013, p. 3). 

 
 Os critérios de seleção de materiais apresentado por Ferrante (2013, p. 22) 

não esgotam a lista, mas são os mais representativos: considerações dimensionais, 

considerações de forma, consideração de massa, consideração de resistência 

mecânica, resistência ao desgaste, conhecimento das variáveis de operação, 

facilidade de fabricação, requisitos de durabilidade, número de unidades, 

disponibilidade de material, custo, existência de especificações e códigos, 

viabilidade de reciclagem, valor de sucata, grau de normalização, tipo de 

carregamento. 

No caso do projeto de um novo produto, uma variável possível seria um 



 

 

material que poderia ser dividido nas classes: madeira, plástico, metal e cerâmico. O 

importante é utilizar o material correto para determinados materiais, no qual seja 

possível combinar valor econômico, tecnologia, inovação e usabilidade (BAXTER, 

2000, p. 77). 

Tratou-se aqui da Seleção de Materiais e Texturas em que maior desafio é 

mostrar características tangíveis e intangíveis que possam trazer ganhos positivos 

para um produto. 

O capítulo 2.5, apresenta a PERMATUS   (Percepção dos Materiais pelos 

Usuários), sua importância e a maneira que o usuário pode analisar os produtos por 

meio da sensibilidade sensorial (tática, visual, olfativa, sonora). 

 

2.5 PERMATUS   (Percepção dos Materiais pelos Usuários) 

 

A cada dia, a ciência e a tecnologia estão avançando e por consequência 

surgem diversos novos materiais. Com isso, atualmente, são ilimitadas as 

possibilidades de materiais e a combinação entre eles para a obtenção de diferentes 

propriedades e desempenhos (ASHBY, 2012, p. 76). 

 De acordo com Manzini (1989, p. 45), no início do século XX, eram 

necessários menos de 100 materiais diferentes para a fabricação de um automóvel, 

hoje o processo exige mais de 4.000 materiais. Devido à grande quantidade de 

materiais disponíveis para serem empregados em um produto, é necessário 

selecionar o mais adequado. Segundo Dias (2009, p. 68), a seleção de materiais 

ocorre em distintas situações em uma empresa 

De acordo com Dias (2009, p. 78), O método é composto por seis etapas, 

sendo que as quatro primeiras tratam das questões relacionadas ao produto a ser 

estudado”. Segundo o autor, é importante que as etapas aconteçam “na fase inicial 

da seleção dos materiais. 

A primeira etapa, que trata sobre a definição dos elementos do produto, 

“permite conhecer o produto detalhadamente, relacionando os elementos que o 

compõem, as características mais importantes, bem como as funções principais, 

estéticas e ergonômicas”. Trata-se de uma forma “de decomposição do produto em 

elementos perceptíveis ao usuário” (DIAS, 2009, p. 78). 



 

 

A segunda etapa, ciclo de interações, tem por objetivo conhecer e analisar o 

processo da inter-relação entre o produto e o usuário durante todo o ciclo de uso. 

Parte-se do princípio que cada produto em particular possui um ciclo de vida próprio.  

Na terceira etapa, a análise do processo sensorial tem o propósito de verificar 

as sensações que acontecem durante cada etapa do ciclo de interações produto-

usuário, enfatizando todas as implicações dessas interações em relação aos 

materiais presentes no produto (DIAS, 2009, p. 78). 

Essa etapa foi adaptada e trabalhada com as cinco sensações usualmente 

aplicadas: visuais, táteis, auditivas, olfativas e gustativas, acrescidas das sensações 

hápticas, térmicas e funcionais (BONAPACE, 2002, p. 80). 

A quarta etapa, perfil do material, corresponde às definições iniciais dos 

atributos objetivos e subjetivos que são requisitados para atender às necessidades 

do projeto e da seleção dos materiais. Cada material possui um conjunto particular 

de qualidades, uma espécie de perfil genético – o DNA do material – que se diferem, 

mesmo com características aparentemente semelhantes (DIAS, 2009, p. 79). 

Para melhor entender, classifica-se os materiais da seguinte forma: 
“Família, Classe, Membro”. Esta classificação está baseada, em 
primeiro lugar, na natureza dos átomos do material e a ligação entre 
eles; em segundo lugar, em suas variações, e por último nos 
detalhes de sua composição. Cada membro tem sua cota de 
atributos objetivos e uma segunda cota de atributos subjetivos, que 
são os que interessam ao Método PERMATUS   e descarte (DIAS, 
2009, p. 92). 

 

O mais importante para essa etapa é a implicação do ciclo de interações na 

avaliação afetiva dos usuários, na medida em que as emoções se alteram ao longo 

do uso (JORDAN, 2002; MEYER & DAMAZIO, 2005, p.136). 

O método proposto se adapta a diferentes tipos de projetos e se aplica em 

diferentes fases do desenvolvimento de produtos. Fica claro que a modalidade de 

aplicação mais usual do modelo é no desenvolvimento de um novo produto (DIAS, 

2009, p. 80). 

A quinta etapa, avaliação subjetiva dos materiais, consiste da realização da 

pesquisa com os usuários nas dimensões: (a) cognitiva (os usuários avaliam os 

materiais na interação com o produto, em seu contexto de uso); (b) afetiva (os 

usuários avaliam as emoções e prazeres provocados pelo material/produto em sua 



 

 

interação); e (c) conativa (os usuários avaliam o quanto o conjunto dos atributos do 

material influencia suas decisões e preferências) (DIAS, 2009, p. 81). 

A sexta etapa do método PERMATUS   tem como objetivo traçar diretrizes 

para o projeto, relacionadas com as informações subjetivas e objetivas obtidas na 

avaliação com os usuários. Das informações e conhecimentos obtidos nas 

avaliações são analisados e selecionados os mais úteis. Em alguns casos, é 

necessário transformar algumas informações e medidas subjetivas em fonte de 

informações objetivas (DIAS, 2009, p. 82). 

Os materiais permeiam o processo de desenvolvimento do produto, 
ou seja, as etapas da seleção dos materiais muitas vezes correm 
paralelas às etapas do desenvolvimento do produto. Assim como o 
projeto evolui de uma simples ideia do produto ao lançamento do 
produto no mercado, a escolha dos materiais parte de uma ampla 
gama de possíveis materiais, que vai se estreitando e culmina na 
indicação de um ou dois perfis de materiais mais adequados para o 
produto (DIAS, 2009, p. 78). 

 

Neste capítulo tratou-se da PERMATUS (Percepção dos materiais pelos 

usuários) foram descritas suas etapas e fases. Foram apresentadas as 

fundamentações teóricas com seus principais autores que foram importantes para o 

embasamento deste estudo. No próximo capítulo, apresenta-se a metodologia de 

pesquisa que foi utilizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Metodologia 

 
 

3.1Tipo de pesquisa 

   
 
  Esta se caracteriza como uma pesquisa qualitativa por entender que a 

abordagem está relacionada mais ao sentimento que a pessoa tem em relação 

produto, do que a números estatísticas. Caracteriza-se também como uma pesquisa 

experiencial pelo conhecimento anterior que as pessoas têm em relação a 

determinado produto que foi utilizado no teste.  

 Para Stake (2011, p.69), os métodos de pesquisa qualitativa são embasados 

na compreensão experiencial. A pesquisa qualitativa e experiencial utiliza o 

julgamento pessoal como base mais importante para a coleta de informações sobre 

como as coisas funcionam. 

 A amplitude e a totalidade da experiência estudada não são tão importantes 

quanto selecionar experiências que possam ser consideradas revelações 

perspicazes, uma boa contribuição para a compreensão pessoal (STAKE, 2011, p. 

71). Fonseca (2002, p.20) esclarece que, diferentemente da pesquisa qualitativa, os 

resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. A pesquisa quantitativa 

recorre à linguagem matemática para descrever as questões numéricas, 

quantitativas de um fenômeno. 

 Segundo Stake (2011, p.89), a pesquisa experiencial pode ajudar um 

profissional a reconsiderar sua atenção. Uma experiência nova muda a intuição. E 

como julgamento pessoal precisa ser baseada parcialmente na experiência, o que  

depende bastante da análise das experiências pessoais dos indivíduos estudados. 

 A pesquisa qualitativa não se preocupa com a representativa numérica, mas 



 

 

sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 

organização, etc. (DESLAURIERS, 1991, p. 32). 

 Assim, a pesquisa qualitativa caracteriza-se por ser "interpretativa, baseada 

em experiências situacional humanísticas", sendo consistente com suas prioridades 

de singularidade e contexto (GIL, 2007, p. 46). 

 O conhecimento do pesquisador é parcial e limitado. O objetivo da amostra é 

de produzir informações aprofundadas e ilustrativas, seja ela pequena ou grande, o 

que importa é que seja capaz de produzir novas informações (DESLAURIERS, 

1991, p. 58). 

 Para Minayo (2001, p.14): 

 A pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores, atitudes, o que corresponde a 
um espaço mais profundo das relações dos processos e dos 
fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de 
variáveis. 

 

 Conforme Stake (2011, p.24), o fenômeno estudado pela pesquisa qualitativa 

é interpretado pelos pesquisadores geralmente como sendo longos, casuais e 

envolventes. Utilizou-se a pesquisa qualitativa experiencial porque é um método 

segundo o qual os alunos podem tocar e sentir o produto, analisando sua textura e 

características a partir do contato pessoal e individualizado, portanto, interpretativo. 

 

3.1.1 Sujeito da pesquisa 

 

Nesta pesquisa, os participantes do teste diferenciam-se em dois grupos o 

primeiro grupo consiste dos alunos do 5º período do curso de graduação em Design 

e a pesquisa foi vinculada à disciplina de Metrologia e o segundo grupo é 

caracterizado pelos alunos do 7º período do curso de graduação em Design e a 

pesquisa foi vinculada a disciplina de logística.  

O número total da amostra consta de 32 estudantes, sendo 18 do primeiro 

grupo e 14 do segundo grupo. Os perfis de ambos os grupos foram mostrados de 

maneira conjunta, na mesma sequência, mas destacando-se as diferenças entre as 

partes. A ordem dos resultados obedeceu à sequência do questionário aplicado para 

ambos os grupos conforme modelo no Apêndice A. 

Os perfis de usuários com interesses diferentes podem indicar aspectos 



 

 

importantes para a diferenciação da medição do aspecto emocional e sensorial dos 

materiais existentes nas modelos em escala (miniaturas). As características listadas 

foram: gênero, idade, escolaridade, área de atuação, interesses, conhecimento de 

materiais. 

 

 

3.2 Procedimento de coleta de dados 

 
 A pesquisa é qualitativa, com caráter exploratório que, segundo Gil (2007), 

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria das pesquisas 

dessa natureza envolve: levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que 

tiveram experiências práticas com o problema pesquisado; e análise de exemplos 

que estimulem a compreensão. 

 Selltiz. et. al. (1967) afirma:  

O estudo exploratório tem por objetivo proporcionar familiaridade 
com o problema, maximizando o conhecimento do pesquisador em 
relação a este. Normalmente consiste no primeiro passo para quem 
pretende estudar sobre um campo o qual não detém conhecimento 
suficientemente, servindo como ponto inicial para estudos futuros. 

 

 Ao se aplicar o método PERMATUS (Percepção dos Materiais pelos 

Usuários), por meio da interação com os modelos em escala (miniaturas), buscou-se 

possibilitar aos participantes da pesquisa uma familiaridade e um conhecimento 

referente aos materiais, a parti dos quais as miniaturas foram elaboradas, dentre 

eles o aço carbono, o elastômero, os polímeros, o papel, e a madeira.  

 Os participantes tiveram a oportunidade de estudar um campo em que não 

detêm total conhecimento, tendo sido despertados para buscar ampliação em 

conhecimentos futuros. 

Para Fonseca (2002, p. 45) metodologia é o estudo da organização; ou seja, são os 

caminhos a serem percorridos, para se realizar uma pesquisa (materiais e métodos) 

. 

 O caminho percorrido nesta pesquisa utiliza o modelo PERMATUS   

(Percepção dos Materiais pelos usuários) que consiste em duas fases e cinco 

etapas aplicada num kit de modelos em escala (mockup) miniaturas. Esse caminho 



 

 

se organizou conforme o fluxograma a ser apresentado na Figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1 - Etapas do modelo PERMATUS   (Percepção dos materiais pelos usuários). 

 

são 

 

 

 

 

Fonte: Dias (2009), adaptado 

 Neste trabalho, a referência utilizada como modelo em escala (miniaturas) é o 

de redução de 1/50, sendo o equivalente em reduzir o tamanho real em cinquenta 

vezes. Os modelos foram veículos rodoviários, conforme:  

(a) Caminhão "Truck",  

(b) Caminhão semi-reboque “baú",  

(c) Caminhão semi-reboque "container", e  

(d) Caminhão semi-reboque "rodotrem", apresentados na Figuras 2 (a), (b), 

(c). 

Figura 2 (a), (b), (c) e (d) – Modelos em escala de veículos rodoviários (Miniaturas) utilizadas na 

dissertação 

   

 (a)  (b) 
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 (c)  (d) 

Fonte: Autor da Pesquisa. 

  

 Esta pesquisa utiliza uma escala de Likert que é uma escala desenvolvido por 

Renais Likert (1932) para mensurar atitudes no contexto das ciências 

comportamentais. A escala de verificação de Likert consiste em desenvolver um 

conjunto de afirmações relacionadas à sua definição, para as quais os respondentes 

emitirão um grau de concordância (SATKE, 2011, p.88). 

 A grande vantagem da escala de Likert é a facilidade de manuseio, pois é 

fácil a um participante da pesquisa emitir um grau de concordância sobre uma 

afirmação qualquer. De acordo com Costa (2011, p. 36), a confirmação de 

consistência psicométrica nas métricas que utilizaram esta escala contribuiu 

positivamente para uma aplicação em diversas pesquisas. 

 

 

 

 
 

3.3 Procedimento de análise de dados 

 

 O Centro Universitário, contexto de pesquisa, é uma instituição de ensino 

superior situada na cidade de Lorena - SP que conta com cursos 13 (treze) cursos 

de graduação, 14 (quatorze) cursos de pós graduação (Lato Sensu) e 1(Hum) curso 

de mestrado profissional em Design, Tecnologia e Inovação, reconhecido pela 

CAPES. O curso de graduação em design foi o local desta pesquisa. 

 Os requisitos para a escolha do local para os testes foram os seguintes: 

✓ Dispor de espaço suficiente para expor os modelos em escala (miniaturas) 



 

 

em uma bancada/mesa com cadeiras ao redor. A altura da bancada/mesa 

deve ser adequada de modo que o participante possa avaliar os produtos na 

posição em pé ou sentado, como se sentir mais confortável e o espaço plano 

da bancada/mesa deve ser suficiente para a interação confortável e segura 

com os modelos em escala (miniaturas). 

✓ O local deve ser tranquilo para proporcionar ao participante e ao pesquisador 

certa concentração durante a avaliação, sem interrupções, sem perturbações 

visuais e sonoras. 

✓ Além disso dispor de local à parte para a explicação do estudo e aplicação 

dos questionários inicial e final. 

Os quatro modelos em escala (miniaturas) selecionados para teste foram 

colocados sobre a bancada/mesa, ordenados e identificados, iniciando com os 

modelos com menor quantidade de eixos, seguido pelos modelos com maior 

quantidade de eixos. 

Para facilitar a apresentação da pesquisa aos participantes, o pesquisador fez 

uma explicação sobre o estudo, informando o objetivo da pesquisa, diagrama das 

fases PERMATUS, resumo do método, os atributos subjetivos considerados no 

estudo, os tipos de testes, amostra da população e aplicações futuras dos 

resultados. 

Os participantes interagiram ao manusear os modelos em escala (miniaturas) 

dispostos sobre uma bancada/mesa.  

O método aplicado corresponde às duas fases, realizado em 5 etapas. 

Os testes foram aplicados individualmente, em que o participante interagia 

com os modelos em escala (miniaturas) por meio da usabilidade e em seguida 

respondia a um questionário. 

 

3.4 Instrumento de coleta de dados. 

 

Após a pesquisa experiencial em que os participantes interagiram com os 

modelos em escala (miniaturas) analisando tipos de produtos, formas e ergonomia, 

foi aplicado um questionário com 16 questões (Apêndice A). Os participantes foram 

alocados em um ambiente em que poderiam responder as questões, que foram 

apresentadas da seguinte forma: 



 

 

 

✓ Questões de 1 a 10: referentes ao perfil do usuário; 

✓ Questões 11 e 12: Interação com os produtos e identificação dos materiais; 

✓ Questões de 13 a 15: referentes ao diferencial semântico e avaliação emocional; 

✓ Questão 16: referente a avaliação conativa. 

 

Nesse questionário, as questões de 1 a 10 tiveram a função de caracterizar o 

perfil do usuário. Já as questões 11 a 16 se tornam mais significativas, uma vez que 

trazem os resultados das fases I e II do método PERMATUS   (Percepção dos 

Materiais pelos Usuários), conforme será discutido no capítulo Resultados e 

Discussões. 

Procurando defender os interesses dos envolvidos na pesquisa, em sua 

integridade e dignidade, o desenvolvimento do trabalho ocorreu dentro dos padrões 

éticos aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário 

UNIFATEA, conforme parecer Nº 1.442.187. 

 

 
3.6 Diagnóstico da Situação-problema e/ou Oportunidade 

 

O presente trabalho foi desenvolvido no do Programa de Pós-graduação – 

Stricto Sensu - Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação. UNIFATEA 

- Centro Universitário Teresa D’Ávila, na linha de pesquisa projeto de produtos e 

tecnologias sociais. A pergunta norteadora desta pesquisa é: "Em que medida a 

aplicação do modelo PERMATUS   (Percepção dos Materiais pelos Usuários) 

permite verificar padrões de interação e usabilidade na escolha de materiais?". Para 

realizar esta pesquisa foram adquiridos alguns modelos em escala (miniaturas) 

construídos a partir de diferentes materiais como por exemplo aço carbono, 

polímeros, elastômero, papel, materiais presentes no dia a dia do ser humano. 

O estudo experiencial consiste de uma avaliação comparativa de uma série 

de modelos em escala (miniaturas) de veículos rodoviários. 

A oportunidade  se caracteriza pela percepção que os participantes da 

pesquisa, que também são usuários, têm sobre materiais considerados importantes 

nos produtos finais que eles mesmos irão adquirir. 



 

 

 O modelo PERMATUS não pretende definir a amostra ideal, [...] "foi 

encontrado a média de amostra de alguns dos métodos e ferramentas avaliados, 

sendo de 27,2 usuários por estudo afirma" (DIAS, 2009, p. 159). 

O motivo da escolha dos alunos do 5º semestre é entender qual a 

interpretação desses alunos quanto aos materiais, levando em consideração suas 

experiências pessoais e profissionais e suas sensibilidades na área estudada. Os 

alunos do 7º semestre por estarem próximo ao final do curso e, em boa medida, já 

possuem vivência de mercado e suas observações e sensibilidade são mais 

aprofundadas, o que contribuiu para esta pesquisa. 

 

3.7 Aplicação do método PERMATUS   (Percepção dos Materiais pelos 

Usuários) na pesquisa.  

 
A seleção dos exemplares dos modelos em escala (miniaturas) para os testes 

segue os seguintes critérios: 

a) Fabricação em diferentes materiais e processos: aço carbono; aço especial; 

polímeros e elastômeros. 

b) para cada modelo em escala (miniaturas) buscaram-se produtos que são 

utilizados no transporte rodoviário. 

Realizou-se a aquisição dos modelos em escala (miniaturas), diante de 

disponibilidades para venda no mercado interno e maior diversificação dos materiais 

na produção dos modelos em escala (miniaturas). 

O estudo experiencial para aplicação do modelo tem os seguintes propósitos: 

a) verificar a eficácia do modelo diante dos elementos do produto, ciclo de 

interações, aspectos sensoriais e atributos e aspectos semânticos. 

b) escolher para teste um tipo de produto simples, mas que ao mesmo tempo, tenha 

elementos importantes para o entendimento do modelo, como: materiais diferentes, 

produzidos por processos de fabricação diferentes e que se relacionem com as 

diversas modalidades sensoriais; 

c) focar na escolha de produtos relevantes para grande parte da população nos 

aspectos sociais, na aprendizagem, no conforto e bem-estar. 

d) servir para que outros profissionais possam avaliar o modelo durante sua 

aplicação. A participação destes funciona como uma simulação de uma equipe de 



 

 

projeto, especialmente nas etapas iniciais e na elaboração dos questionários e 

entrevistas; 

e) servir para que os participantes - os representantes dos usuários possam também 

avaliar a aplicação do modelo quanto aos aspectos: grau de compreensão das 

questões, facilidades, duração e o ambiente onde se realizou a experiência. 

 

3.8 Métodos de Interação (usabilidade do kit de modelos em escala 

(miniaturas) 

 

 O método de interação ocorreu em duas fases, a primeira fase foi analisada 

os elementos do produto, ciclo de interação, processo sensorial e perfil dos 

materiais.  

 A segunda fase é composta por avaliação subjetiva dos materiais nas 

dimensões: cognitivas, afetivas e conativas.  

Fase I do modelo PERMATUS (Percepção dos Materiais pelos Usuários) 

Primeiro definiu-se os elementos do produto - O produto escolhido foi 

explorado com relação aos elementos que compõem considerando suas 

características mais relevantes, bem como suas funções. 

Em seguida, definiu-se os ciclos de interação com o objetivo de conhecer e 

analisar o processo da inter-relação entre o produto e o usuário durante todo o ciclo 

de usabilidade. 

Depois, explorou-se os aspectos sensoriais e o processo sensorial com uma 

continuação da segunda parte, tendo como propósito de verificar as 

sensações que acontecem durante cada etapa do ciclo de interações produto-

usuário. 

 Os atributos e aspectos semânticos foram considerados também. Os atributos 

subjetivos considerados nesta pesquisa foram: estética, textura, cor, forma, 

usabilidade. E o perfil semântico tem como objetivo encontrar a concordância dos 

usuários em relação os modelos em escala (miniaturas). 

Finalmente, definiu-se os instrumentos de coleta de dados: 

▪ Questionário semi-aberto; 

▪ Entrevista (Interação e declarações); 

▪ Planejar local e data para testes. 



 

 

 

Fase II do modelo PERMATUS   (Percepção dos Materiais pelos Usuários) 

 Na fase dois do modelo PERMATUS   (Percepção dos Materiais pelos 

Usuários) ocorreu a avalição subjetiva dos materiais nas dimensões: cognitivas, 

afetivas e conativas.  

   

✓ Processamento e análise dos dados qualitativos via PERMATUS (Percepção 

dos materiais pelos usuários). -  esses dados foram analisados no capítulo 

Resultados e Discussão. 

 



 

 

4 Resultados e Discussão   

 

No total dos participantes, foi identificado um maior número de pessoas do 

sexo masculino no 5º semestre de graduação em Design, seguido novamente por 

um número maior de pessoas do sexo masculino no 7º semestre. Mesmo assim o 

número de mulheres foi expressivo, podendo-se observar, 39% de mulheres na 

turma de 5º semestre de Design, contra 29% de mulheres na turma de 7º semestre 

de Design. 

O estudo experiencial desta pesquisa consiste em aplicar o modelo 

Percepção dos Materiais pelos Usuários (PERMATUS) em uma situação de contato 

sensorial dos usuários com os materiais que compõem um kit didático, sendo 

importante como esses usuários diferenciam e classificam os materiais.  

Os participantes são jovens estudantes com maior concentração de solteiros 

e uma minoria de casados. Os participantes constam de uma faixa etária de 18 a 40 

anos. Nota-se que 94% dos participantes tem idade entre 18 e 30 anos 

demonstrando uma participação significativa das pessoas jovens ingressadas no 

curso superior. Observou-se que na turma do 7º semestre de Design 100% estão na 

faixa de 18 a 30 anos. 

Observou-se que 76% dos alunos do 5º semestre residem com seus pais 

confirmando que para a escolha de determinados produtos existe uma grande 

participação da família para a tomada de decisão de compra. 

  Pode-se analisar que 86% dos alunos do 7º semestre residem com seus pais 

confirmando que para a escolha de determinados produtos existe uma grande 

participação da família para a tomada de decisão de compra. 

 

Fase I - etapas 1 a 4, as etapas da primeira fase constituem a preparação das 

informações a respeito do produto em estudo, utilizadas como base para discutir e 

definir as questões da pesquisa. Essas etapas foram desenvolvidas pelo autor e 

contou com a participação de três especialistas na área do design e dois 

representantes dos usuários. O propósito dessa colaboração externa foi tornar a 

elaboração das questões o menos influenciável possível, a partir de uma visão do 

problema. O estudo visou também, mesmo que em nível experiencial, se aproximar 

ao máximo de uma situação prática e real do processo de utilização dos modelos em 



 

 

escala (miniaturas). 

 

4.1 Etapa 1: Elementos do produto 

 
 Para Baxter (2000, p. 47) o conhecimento prévio dos produtos, ou seja, 

aqueles que nos sãos familiares são considerados mais atrativos pelos 

consumidores. 

A primeira etapa se refere aos elementos do produto. Diante disso o produto 

escolhido foi explorado com relação aos elementos que compõem suas 

características relevantes, bem como suas funções principais e secundárias. 

Observando a Figura 3 é possível identificar, na fase I a etapa elementos dos 

produtos. 

Figura 3 –Fases da Percepção dos Materiais pelos usuários - PERMATUS. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dias, 2009 (adaptado) 

Segundo Ashby (2012, p.118) os materiais têm uma estreita relação com os 

produtos, mas também com seus usuários, na medida em que " o design não se 

centra nos produtos, mas sim no impacto desses nas pessoas." 

A função principal do modelo em escala (miniaturas) escolhido para estudo é 

a representação em escala dos veículos em tamanho real e com isso avaliar 

materiais e as reações emocionais no processo de interação entre produto e 

usuário. 

A identificação dos materiais aconteceu por meio da interação do usuário com 

cada exemplar dos modelos em escala (miniaturas), sendo utilizadas partes como as 

rodas das miniaturas, a cabine e a carroceria e em outros momentos, o conjunto 

completo do modelo em escala (miniaturas). 

Os elementos do produto, presentes no conjunto dos modelos em escala 

(miniaturas) são:  

1 - Conjunto completo dos modelos em miniaturas (caminhão trator + semi-reboque) 

2- Caminhão trator; 
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3 - Caminhão eixo duplo "Truck"; 

4- Semi-Reboque; 

5 - Rodas. 

A parte de interação e usabilidade  da dissertação foi realizada com o uso de 

modelos em escala (miniaturas) de veículos rodoviários, os quais se destacam a 

seguir: (a) Caminhão "Truck", (b) Caminhão semi-reboque “baú", (c) Caminhão semi-

reboque "container", e (d) Caminhão semi-reboque "rodotrem". Os modelos citados 

foram estudados e avaliados pela ferramenta PERMATUS (Figuras 4 (a), (b), (c) e 

(d)). 

Figura 4 – Modelos em escala de veículos rodoviários (Miniaturas) 

   

 (a)  (b) 

   

 (c)  (d) 

Fonte: Autor da Pesquisa. 

  

4.2 Etapa 2 e 3: Ciclo de interações de uso dos modelos em miniaturas e 

processo sensorial na PERMATUS (Percepção dos materiais pelos usuários). 

 
A Interação dos usuários foi feita por meio dos aspectos sensoriais, com os 

modelos em escala (miniaturas), em que se examinou cada objeto, tocando, 

manipulando e explorando. 

Uma enorme variedade de fatores, incluindo forma, função do produto, 



 

 

características do usuário e o contexto de uso, pode influenciar a experiência com o 

produto (SANTOS, 2012, p. 67).  

A segunda etapa do modelo - ciclo de interações - tem por objetivo conhecer 

e analisar o processo da inter-relação entre o produto e o usuário durante todo o 

ciclo de usabilidade. 

A terceira etapa - processo sensorial - é uma continuação da segunda e tem o 

propósito de verificar as sensações que acontecem durante cada etapa do ciclo de 

interações produto-usuário. Percebe com isso na representação da fase I nas etapas 

2 e 3 na Figura 5. 

Figura 5 - Fases da Percepção dos Materiais pelos usuários - PERMATUS. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dias, 2009 adaptado 

A análise do ciclo de interações e do processo sensorial envolvido no uso dos 

modelos em escala (miniaturas) são etapas importantes para esse estudo, na 

medida em que envolve um grande número de modalidades sensoriais nas diversas 

fases do seu manuseio. Desta forma, ao avaliar a percepção dos usuários em 

relação aos materiais, é interessante incluir a forma, textura, geometria e peso dos 

modelos em escala (miniaturas). Neste estudo experiencial o foco está no produto 

propriamente dito. 

No caso dos modelos em miniaturas são definidas seis etapas para o ciclo de 

interações produto-usuário: 

1)  Conhecer e estabelecer primeiro contato; 

2) Manusear; 

3) Exploração tátil e háptica; 

4) Exploração funcional dos elementos e do conjunto; 

5) Comparação e analogia entre materiais; 

6). Utilizar as articulações e encaixes. 

 

 Análise do Grupo 1 (Alunos do 5º semestre do curso de graduação de Design). 
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A estimulação sensorial é um terreno fértil a ser explorado pelo designer, mas 

exige um maior conhecimento e concentração nos outros órgãos sensoriais que não 

seja somente o do visual (DIAS, 2009, p. 75). 

O aluno nesse momento de interação com os produtos usou seus sentidos 

para descobrir os tipos de materiais e texturas, os sentidos utilizados nessa fase 

foram: tátil, visual e auditivo, tocando, olhando e ouvindo no processo de interação. 

O ensaio foi realizado de forma individual com a participação de 18 

estudantes, os quais utilizaram e interagiram com os modelos em escala 

(miniaturas), mostrados nas Figura 6 (a), (b), (c) e (d). 

Figura 6 - Interação dos estudantes com os modelos em escala (miniaturas). 

  

 (a)  (b) 

   

 (c)  (d) 

Fonte: Autor da Pesquisa 

 

Análise do Grupo 2 (Alunos do 7º semestre do curso de graduação de Design) 

 

  O ensaio foi realizado de forma individual com a participação de 14 

estudantes, conforme podemos observar na interação com os modelos em escala 

(miniaturas), os sentidos utilizados são o toque, a visão e a audição e toda essa 

manipulação é para identificar os tipos de materiais nas Figuras 7 (a), (b), (c) e (d). 



 

 

 

 

Figura 7 - Interação dos usuários com os modelos em escala (miniaturas). 

   

 (a)  (b) 

   

 (c)  (d) 

Fonte: Autor da Pesquisa 

 O usuário interagiu com os modelos em escala (miniaturas) para identificar 

os tipos de materiais e posteriormente registrar no questionário. Mediante a análise 

qualitativa dos dados foi possível estabelecer alguns tipos de comportamento típicos 

dos usuários na interação com os produtos focando os materiais, que são: 

 (1) Conhecer e estabelecer primeiro contato;  

(2)   Manusear; 

(3) Exploração tátil e háptica;  

(4) Exploração funcional dos elementos do e do conjunto; 

 (5) Comparação e analogia entre materiais;  

(6)  Utilizar as articulações encaixes. 

A interação do usuário com os produtos ocorreu de forma bem similar entre 

os 32 integrantes do teste que utilizaram os modelos em escala (miniaturas). 

Tipicamente o processo de interação ocorreu na forma contínua conforme nas 

Figuras 8 (a), (b) na forma superficial, na (c), (d)  na forma pontual . 

 



 

 

 

Figura 8 (a), (b), (c), (d) - Interação dos usuários por meio da análise sensorial com os modelos 

em escala (miniaturas) 

 

   

 (a)  (b) 

   

          (c)  (d) 

Fonte: Autor da Pesquisa 

Os usuários em contato com as miniaturas conseguiram observar e perceber 

os detalhes de cada miniatura e de seus elementos (cabine, rodas e carrocerias). De 

uma forma geral podiam sentir a densidade dos modelos, sua textura, sua forma, 

podiam avaliar sua ergonomia, visualizar sua cor, sua geometria, e sua 

funcionalidade. 

Foram feitas as seguintes perguntas aos usuários: Você conseguiria 

identificar nos kits didáticos (modelos em miniaturas) os materiais? Segue o 

resultado nas Figuras 9 (a) e (b). 

 Com relação à Figura 9 (a), identificar os materiais relevou-se um número 

significativo de alunos 18 (dezoito) identificaram o elastômero, o que se deve pela 

interação tátil com os modelos, em que a textura e maciez facilitam a identificação e 

também o elastômero é presente no dia a dia com o nome de "borracha". 



 

 

 O aço especial foi inserido nessa questão apenas para comprovar a 

dificuldade dos alunos em perceberem os materiais, e isso se confirma na igualdade 

dos resultados obtidos, sendo correto que nos modelos analisados o aço especial 

não se fazia presente. 

 Foi analisado que os alunos do 5º semestre Design não possuem uma 

experiência para identificar determinados tipos de materiais, por não estarem em 

contato com esses materiais. 
  

 Observou-se que os alunos do 7º semestre Design possuem uma experiência 

significativa para identificar determinados tipos de materiais, por estarem atuando no 

mercado de trabalho e com isso percebem os tipos de materiais de uma forma mais 

precisa. 

O aço especial identificado pelos alunos não está presente nos modelos 

avaliados. Isso mostra a dificuldade dos alunos em identificar esses tipos de 

materiais. 

Com a coleta dos dados observou-se que a maioria dos usuários conseguiu 

identificar os materiais nos modelos em escalas (miniaturas). Essa identificação está 

correta para os modelos em miniaturas que foram avaliados; mostrando a 

capacidade dos usuários em identificar os materiais em sua interação através das 

mãos, olhos e audição com os modelos, contando com sua intuição e experiências 

anteriores. 

Figura 9 (a):  Identificação dos materiais por meio da interação com os alunos de design. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 



 

 

 

 

 

Figura 9 (b): Identificação dos materiais pela interessa dos alunos de design.

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 

No questionário uma das perguntas foi, Quais os materiais foram utilizados 

para fabricar o modelo "rodotrem" (todo o conjunto)? Conforme nas Figuras 10 (a) e 

(b). Nesse momento da pesquisa ocorreu uma análise sensorial no modelo 

“rodotrem" nos sentidos longitudinal, transversal e pontual. 

 

Figura 10 (a) e (b): Análise sensorial do modelo “rodotrem" (todo o conjunto). 

   

 (a)  (b) 

Fonte: Autor da Pesquisa 

 Observa-se na Figura 11 (a) que a identificação dos materiais  ocorreu em 



 

 

apenas um modelo em escala (miniatura) “rodotrem", confirmando que os alunos 

têm dificuldade em identificar o aço especial, pois o mesmo foi encontrado por 12 

(doze) participantes, porém o aço especial não está presente em nenhum dos 

modelos avaliados nesta pesquisa. 

 

Figura 11 (a):  Resultado da análise sensorial do modelo “rodotrem" (todo o conjunto). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 Conforme observado na Figura 11 (b) os alunos do 7º semestre Design 

Industrial encontram aço especial no modelo analisado em aproximadamente  5 

(cinco) dos participantes. Esses números confirmam realmente a dificuldade de 

identificar materiais com os quais não temos contato em nosso dia a dia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 11 (b): Resultado da análise sensorial do modelo “rodotrem" (todo o conjunto). 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 Identificou se que os alunos possuem dificuldades em avaliar os materiais de 

construção dos modelos em escala (miniaturas) Os resultados com o material 

identificado em maior quantidade por ambos os grupos foi o aço carbono presente 

na confecção das cabines e das carrocerias dos veículos em miniaturas, seguido 

dos polímeros e elastômero (borracha), ambos presentes na confecção das rodas.  

  

  4.3 Etapa 4: Perfil dos materiais dos modelos em escala (miniaturas)  

 
A última etapa da fase I tratou da identificação dos atributos significativos para 

a avaliação subjetiva dos modelos em escala (miniaturas) utilizados pelos usuários 

conforme segue a Figura 12. 

Figura 12 - Fases da Percepção dos Materiais pelos usuários - PERMATUS. 
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Fonte: Dias, 2009 adaptado. 

 

Segundo Dias (2009, p.139) " o perfil do material  é utilizado para  orientar a 

equipe de projeto na identificação dos atributos pertinentes a cada projeto em 

estudo." 

Para esse momento o aluno interagiu com os modelos em escala (miniaturas) 

identificando tipos de materiais conforme suas experiências pessoais. 

A última etapa da fase 1 trata da identificação dos atributos mais importantes, 

que são utilizados para a avaliação subjetiva dos modelos em escala (miniaturas). A 

preparação dessa etapa contou também com a colaboração de dois alunos do curso 

de Design do Centro Universitário UNIFATEA.  

Afirma Dias (2009, p. 277), "que os usuários valorizam os materiais utilizados 

nos produtos com os quais interagem por tempo prolongados, especialmente 

aqueles que estão mais próximos". 

A partir da definição dos elementos do produto e do estudo funcional dos 

modelos em escala (miniaturas), fica evidente que não se trata somente um perfil do 

material, mas de vários, uma vez que os elementos possuem funções e 

características distintas. Para melhor direcionar as questões dos instrumentos de 

pesquisa, do ponto de vista da facilidade de compreensão pelos usuários, o produto 

foi dividido em quatro partes: o conjunto dos veículos rodoviários em miniaturas 

como um todo; os veículos separados; os veículos e suas articulações (rodas, 

encaixes e superfícies); as partes giratórias dos veículos, sendo todos esses  

modelos em escala (miniaturas). 

A partir dessas definições sobre a divisão do produto a ser avaliado, foram 

selecionados os atributos, tais como: forma, geometria, dimensões, peso, textura, 

cor, legibilidade, funcionalidade, viabilidade, ergonomia. A função estética está 

relacionada aos aspectos visuais de forma, cor, brilho, textura, aspectos táteis e 

hápticos; aspectos sonoros, olfativos, sensações térmicas e propriedades 

físicas/mecânicas dos materiais dos modelos em escala (miniaturas).  

A função prática tem relação com seu uso, durabilidade e resistência dos 

materiais, qualidade, entre outros. A função simbólica se destaca na medida em que, 



 

 

entre os exemplares selecionados, encontram-se modelos em escala (miniaturas) 

dos veículos em tamanho real, tradicionalmente conhecidos em várias regiões do 

Brasil. Finalmente, os atributos subjetivos dos materiais relacionados com o perfil e 

comportamento dos usuários, tais como o contexto geográfico, idade, experiência do 

uso, profissão, estilo de vida, tendências e benefícios esperados do produto. 

A partir dessa lista, foi elaborado o espaço semântico com o vocabulário mais 

apropriado para realizar as avaliações. Foram selecionados pares de adjetivos que 

melhor traduzissem os atributos aos modelos em escala (miniaturas).  

 Fase II - etapa 5, esta fase consistiu em uma avaliação por meio de interação 

entre usuários e os modelos em escala (miniaturas) por meio do sistema sensorial e 

posteriormente, os usuários foram convidados a responder a um questionário (ver 

Apêndice A). 

 

4.4 Etapa 5: Avaliação subjetiva dos modelos em escala (miniaturas) 

 
A característica do teste consiste em fornecer informações na forma textual e 

visual sobre os produtos e materiais durante a avaliação dos produtos pelos 

participantes podemos observar a etapa de avaliação conforme a Figura 13. 

 

Figura 13 - Fases da Percepção dos Materiais pelos usuários - PERMATUS. 

 

 

 

 

 

Fonte: Dias (2009), adaptado.  

 Segundo Dias (2009, p. 143) nesta etapa trata de avaliações segundo a 

dimensão cognitiva - avaliação subjetiva do usuário sobre as características dos 

materiais - produtos; a dimensão conativa - que tem relação com a tomada de 

decisões e as atitudes dos usuários. 

 Atributos Subjetivos são aqueles definidos pela interpretação desses 

elementos existentes pelos órgãos e processada por meio das áreas correspondente 

do cérebro, formando a impressão do usuário, a significação dada por ele ao 
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produto, foi considerados nessa pesquisa: estética, textura, cor, forma, usabilidade, 

segurança, durabilidade, inovação, design, personalidade, identidade, estilo de vida, 

benefícios, emoções, reações, conhecimento, ações, preferências. 

 Nessa etapa os usuários expressaram o seu conhecimento sobre os materiais 

de modo a fazer relações dos materiais com as funções práticas dos modelos em 

escala (miniaturas) contribuindo com suas opiniões sobre estética, questões 

simbólicas e culturais com a interação dos modelos em escala (miniaturas). 

 Os resultados obtidos na dimensão cognitivas são considerados importantes 

para avaliar a percepção dos usuários com os materiais relacionados a um 

determinado produto que nesse caso são os modelos em escala (miniaturas). 

 Para Dias (2009, p. 147) o processo conativo, quando relacionado às 

decisões do consumo é bem mais complexo, sendo influenciado pelo afeto 

correspondente às necessidades e pelo afeto correspondente à utilidade pessoal. 

  A maneira como foi aplicado o teste foi simples, adaptado do modelo de 

Desmet (2004, p. 45), em breve relato essa ferramenta possui as seguintes 

características de avaliação em que são apresentadas 14 emoções separadas em 7 

emoções positivas e 7 emoções negativas e cada emoção avaliada segundo três 

níveis de intensidade sendo muito forte, média e fraca.  

 Com a avaliação conativa foi possível esclarecer as motivações e 

preferências dos usuários com relação aos materiais utilizados nos modelos em 

escala (miniaturas), a avaliação conativa é obtida pelo conjunto dos produtos, nesse 

estudo é a combinação das partes dos modelos em escala (miniaturas) e um dos 

atributos que os usuários consideraram relevantes foi a estética dos modelos em 

escala (miniaturas). 

A avaliação conativa aplicada nesta pesquisa demonstrou preferências 

positivas, negativas, pontos fortes e fracos com relação aos modelos em escala 

(miniaturas). Essa avaliação foi um recurso utilizado para entender as motivações e 

preferências dos usuários com relação à forma, geometria, tamanho, peso, textura, 

cor, legibilidade, funcionalidade, viabilidade e ergonomia dos modelos em escala 

(miniaturas). 

O Perfil Semântico (Adaptado) dos Materiais foi apresentado na próxima 

etapa nos Modelos em escala (Miniaturas) e foi obtido aplicando-se uma questão, 



 

 

com a finalidade de analisar o grau de concordância do usuário com o modelo 

analisado. 

 O modelo escolhido para aplicar o teste foi o modelo caminhão "Truck" dos 

veículos em miniaturas, e a parte escolhida foi a sua cabine. 

 

4.5 Perfil Semântico (Adaptado) dos Materiais nos Modelos em escala 

(Miniaturas) 

 
Na sequência do questionário foi aplicada uma questão pertinente ao perfil 

semântico, o qual foi adaptado para esse teste, com a finalidade de analisar o grau 

de concordância do usuário com o modelo analisado. 

O modelo escolhido para aplicar o teste foi o modelo caminhão "Truck" dos 

veículos em modelo em escala (miniaturas), e a parte que escolhida foi a cabine, 

devido à sua forma, geometria, cor, textura e as dimensões do conjunto, figuras 14 

(a) e (b). 

 

Figura 14 (a) e (b) -Modelo em escala caminhão "Truck" (miniatura)  

   

 (a)  (b) 

Fonte: Autor da Pesquisa 

  

 A Figura 14 (a) a concordância sobre a cabine do modelo em escala 

caminhão "Truck" pode-se identificar que a opção "concordo totalmente"  foi 

significativa quanto à forma e geometria da cabine do modelo analisado, porém o 

tamanho da cabine do modelo obteve uma classificação expressiva, mas não foi 

unânime. Destaca-se o peso da cabine que obteve o requisito "concordo" de forma 

significativa. 



 

 

 

 

 

 

Figura 14 (a): Resultado quanto ao grau de concordância sobre a cabine do modelo em escala 

caminhão "Truck". 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 

 A Figura 14 (b)  releva a opção alunos do 7º semestre Design Industrial para 

o requisito "concordo totalmente" com a forma do modelo da cabine analisado, em 

contrapartida o modelo, em que ocorreu uma simetria na percepção da legibilidade 

durante a realização da pesquisa. 

 O atributo ergonomia, no modelo analisado, os resultados apresentados 

caracterizam-se pela falta de coerência, devido à construção da cabine com cantos 

vivos nas bases superiores e inferiores, relevos em sua estrutura e 

desproporcionalidade dimensional entre o conjunto cabine e carroceria.  

 Nota-se que na pesquisa quanto à aplicação do questionário vinculado aos 

alunos do curso de graduação, em relação ao grau de concordância sobre a cabine 

do modelo em escala    caminhão "Truck", são similares: forma, geometria e 

tamanho. No trabalho foi   identificado a falta de coerência entre as turmas de 

Design, nos seguintes requisitos: cor, legibilidade, funcionalidade.  



 

 

 

 

 

 

Figura 14 (b): Resultado quanto ao grau de concordância sobre a cabine do modelo em escala 

caminhão "Truck". 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 

No próximo capítulo a seguir a avaliação afetiva foi apresentada 

demonstrando as emoções sentidas pelos usuários na interação com os modelos 

em escala (miniaturas). 

 

4.6 Avaliação Afetiva 

  

O modelo em escala (miniaturas) caminhão "Truck" (Figuras 13 (a) e (b)) foi 

avaliado com atribuições de emoções positivas e negativas. Cada usuário avalia a 

percepção sensorial no processo de interação com cada modelo em escala 

(miniatura), apontando as emoções desenvolvidas por meio de um questionário com 

o objetivo da extração de dados qualitativos e quantitativos, Apêndice A.  

Na discussão e análise dos processos de interação do usuário e do 

emocional, com o projeto de produto, são apresentados nas figuras 15 (a) e (b). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15(a) e (b) - Modelo em escala (miniatura) caminhão "Truck" 

   

 (a)  (b) 

Fonte: Autor da Pesquisa 

  

 Os métodos de avaliação emocional são bem explorados pelos autores 

estudados e têm como principal referência Desmet (2002). Diante de vários estudos 

avaliados selecionou-se como ferramenta o uso do círculo das emoções de três 

níveis:  muito forte, média e fraca. O círculo das emoções foi desenvolvido e testado 

para ser aplicado aos modelos em escala (miniaturas).  

 O círculo das emoções segundo Desmet é uma ferramenta de auto avaliação, 

simplificada, que consiste em 14 emoções: surpresa boa, desejo, interesse, prazer, 

admiração, satisfação, alegria, surpresa ruim, indignação, desprezo, desgosto, 

decepção, insatisfação, tédio. O método foi desenvolvido e testado para ser aplicado 

a produtos, o que confere credibilidade para medir as reações à interação e 

experimentação. 

 Norman (2008, p.38) a maior parte das pesquisas se concentrava em 

emoções negativas como estresse, medo, ansiedade e raiva. Os estudos mais 

recentes reverteram completamente essa visão. A ciência hoje sabe [...]que os seres 

humanos são os mais emocionais de todos.  

 O aspecto positivo da técnica é a ausência da necessidade de equipamentos 



 

 

com custos elevados, programas de computadores, como outras técnicas 

encontradas que também avaliam os aspectos emocionais na interação com 

produtos. 

 Os usos das ferramentas de avaliação emocional são importantes para 

investigar a aceitação de materiais, formas, geometria, cores e até soluções de uso 

referente a produtos. O aspecto emocional também pode ser considerado um dos 

principais fatores de decisão em um processo de compra, seleção e escolha de um 

produto para um usuário. 

A avaliação Afetiva foi obtida com atribuições de valores positivos e 

negativos. Cada usuário avalia o que sente ao interagir com cada modelo em escala 

(miniatura), apontando uma ou mais emoções sentidas em uma tabela contendo 14 

emoções sendo elas: surpresa boa, desejo, interesse, prazer, admiração, satisfação, 

alegria, surpresa ruim, indignação, desprezo, desgosto, decepção, tédio, segue 

Figura 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Figura 16 -  Imagem representativa do círculo das emoções de Desmet 

 

Fonte: Adaptado do original por Dias (2009). 

  

  

A Figura 17, trata da usabilidade do modelo em miniatura (conjunto completo). 

Aparece em destaque a emoção admiração, seguida da emoção satisfação. O que 

perfaz um resultado positivo para a pesquisa, em que os alunos demonstraram suas 

emoções positivas na interação com os modelos, o que auxilia no comprometimento 



 

 

com os resultados. As emoções negativas obtiveram uma classificação fraca, 

reafirmando a classificação positiva das emoções com a interação dos modelos 

analisados. 

 

Figura 17: As emoções na interação do modelo em miniatura “Truck” (conjunto completo).

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 

Na Figura 18 as emoções positivas, admiração, seguida do interesse e da 

satisfação conseguiram maior destaque com atributo "muito forte", o que contribui 

com as emoções positivas dos alunos, ao manusear os modelos analisados. Nas 

emoções negativas foi atribuído o requisito "fraca".  

A avaliação das emoções pela integração usuário-produto, realizada pelos 

alunos do 5º e 7º semestre de  Design, apresentaram os seguintes resultados: 

admiração, satisfação e interesse com atributo muito forte. 

Figura 18: A usabilidade do modelo em miniatura “Truck”  (conjunto completo).  



 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 

4.7 Avaliação Conativa 

 
A avaliação conativa foi um recurso utilizado para entender as motivações e 

preferências dos usuários com relação à forma, geometria, tamanho, peso, textura, 

cor, legibilidade, funcionalidade, viabilidade, ergonomia dos modelos em escala 

(Figuras 24 (a) e (b)). 

Os usuários foram convidados a opinar ao grau de concordância referentes a 

avaliação conativa. Foi utilizada a escala Likert que permite tornar objetivas as 

respostas subjetivas dos participantes, a partir da utilização de alternativas concordo 

totalmente, concordo e concordo ligeiramente, concordo parcialmente e não 

concordo. Nessa escala usa como contagem positivas concordo, como neutro 

concordo parcialmente e negativa não concordo. 

O requisito "forma", analisado pelos dois grupos estudados, recebeu o 

atributo "concordo totalmente", mostrando o perfil do aluno de design para esse tipo 

de análise. O requisito peso analisado pelos dois grupos recebeu o atributo " 

concordo".  

Análise da percepção sensorial dos alunos de design, e o requisito 

legibilidade recebeu o atributo "concordo ligeiramente", pelos alunos do 5º semestre 

de design demonstrando que os alunos não possuem grande experiência nesse tipo 

de análise, enquanto houve uma simetria entre os alunos do 7º semestre design 



 

 

entre os atributos "concordo" e "concordo ligeiramente", demonstrando a sua maior 

experiência devido a muitos alunos já estarem inseridos no mercado de trabalho. 

 A Figura 19 (a) as relações de concordância dos alunos para com os modelos 

analisados obtiveram uma total concordância em relação à forma e à geometria nas 

quais os valores foram significativos. Outro item relevante foi a concordância do 

peso dos modelos analisados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 (a): Relação do grau de concordância para cada item avaliado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

  

 Na Figura 19 (b) ocorreu uma total concordância pelos alunos do 7º semestre 

de Desenho Industrial quanto á forma, geometria e tamanho. Essa concordância se 

deve à interação tátil desses alunos com os modelos analisados, ficando a 

legibilidade em empate com o "concordo" e o "concordo ligeiramente" pois os alunos 

demonstram uma certa dificuldade de concordância. 



 

 

O grau de concordância foi avaliado pelos dois grupos pesquisados. Forma e 

geometria obtiveram um grau de concordância significativo, chegando a 

"totalmente", o que demonstra o quanto a forma do objeto e sua geometria são 

importantes na percepção dos usuários quando interagem com o objeto. 

Quanto a tamanho os resultados são similares no 5º e no 7º semestre Design, 

entre "concordo totalmente" e "concordo", podendo ser analisado e melhorado o 

requisito tamanho, em algum aspecto que ainda pôde ser analisado em outro 

momento. 

 

 

 

 

 

Figura 19 (b): Relação ao seu grau de concordância para cada item avaliado. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa 

 

Os resultados nas Figuras 20 (a) e (b) apresentam a importância dos 

materiais para os produtos. A inclusão desse item nas perguntas feitas para o 

usuário, tem por objetivo compreender o seguinte " O tipo de material influencia o 

julgamento da escolha na compra de alguns produtos? Quais produtos? Quando 

isso é percebido? 

Uma variedade de fatores, incluindo forma e função do produto, 



 

 

características do usuário e o contexto de uso, pode influenciar a experiência com o 

produto. 

Observa-se que o aluno considera o material como um atributo importante 

para os produtos como carros, notebook e celulares, o que demonstra uma 

preocupação por parte dos alunos, com os materiais que compõem os produtos que 

são utilizados no dia a dia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 (a): A importância dos materiais para os produtos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 

 Na relação em que o material é um atributo importante para os produtos, 

houve empate entre os celulares e os notebooks. A preocupação dos alunos do 7º 

semestre de Design é com os materiais que irão compor os veículos, deixando clara 

a preocupação dos usuários com os materiais que irão fazer parte dos seus bens de 

consumo. 



 

 

Trata-se de um modo simplificado de verificar o grau de importância dos 

materiais para produtos de diferentes tipos, como: celulares, kit didático, livros, 

óculos e notebook. Não seria capaz de responder à questão em sua totalidade, mas 

sim apoiar as demais respostas do teste aplicado em busca desse entendimento. 

Para o desenvolvimento do método de pesquisa proposto para este trabalho 

leva-se em consideração a relação produto-usuário e os atributos objetivos e 

subjetivos envolvidos. Os atributos objetivos podem ser caracterizados como, a cor 

ou a forma do produto, a estrutura do material, ou seja, aquilo que existe 

fisicamente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 (b): A importância dos materiais para os produtos. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa.  

 No próximo capítulo as considerações finais, demonstrará a aproximação dos 

usuários, suas percepções e emoções como elemento importante para o projeto de 

novos produtos para o mercado. 

 



 

 

 5 Considerações finais 

 

 Ao caminhar com esta pesquisa, objetivou-se uma análise do método 

PERMATUS   (Percepção dos Materiais pelos Usuários) por meio da diversidade de 

materiais, formas e geometria do kit didático composto por modelos em escala 

(miniaturas). 

 Para responder com acuidade à pergunta que motivou esta pesquisa "Em que 

medida a aplicação do modelo PERMATUS (Percepção dos materiais pelos 

usuários) permite verificar padrões de interação e usabilidade na escolha de 

materiais", foi necessário imergir no contexto dos sujeitos e entender sua intuição. 

Por esse motivo, o caminho metodológico escolhido foi importante, assim como foi 

importante o apoio fundamental das base teóricas estudadas. 

 No questionário aplicado observou-se a importância da análise sensorial dos 

usuários e sua contribuição no projeto dos produtos. Notou se que os participantes 

interagem com as formas, geometria e dimensões dos objetos concretos que fazem 

parte do kit didático composto por modelos em escala (miniaturas), os quais 

demonstraram que os usuários concordaram com a geometria e dimensões. 

 Desse modo, espera-se que esta pesquisa possa ter oferecido ao leitor uma 

oportunidade de reflexão sobre o quanto ele próprio experimenta, se emociona e 

identifica os materiais no diversos contextos em que atua, além de fazê-lo pensar 

sobre como esse processo pode ser inserido nos mais diversos cenários. 

 Foi possível compreender  que o fator relevante na pesquisa refere-se ao fato 

a utilização do modelo PERMATUS (Percepção dos Materiais pelos usuários) em 

suas duas fases e cinco etapas que foi adaptado ao trabalho e beneficiou os 

usuários por meio de novas habilidades na identificação e percepção dos materiais. 

 Por meio da análise sensorial que as mãos são itens determinantes para 

sentir as formas, o peso e a textura dos materiais que compõem o kit didático em 

escala (miniaturas). 

 O fator crítico foi percebido ao examinar e quais as emoções foram obtidas no 

momento dos testes com os materiais e sua estrutura projectual diante da 

subjetividade e intuição. 

 Por meio do grau de concordância da cabine do modelo em escala caminhão 



 

 

"truck" há uma simetria no requisito forma entre os dois grupos estudados 

(percepção), pois o atributo concordo totalmente obteve destaque no resultado 

encontrado. 

 Conclui-se referente a usabilidade do modelo em miniatura "truck" (conjunto 

completo) que houve resultados diferentes entre os dois grupos, para os alunos do 

5º semestre o requisito admiração e satisfação tiveram um destaque significativo no 

atributo muito forte, em contra ponto que os alunos do 7º semestre notaram que 

apenas o requisito admiração foi determinado o muito forte e destacou com valores 

significativos. 

 Na relação do grau de concordância para cada item avaliado dos modelos em 

escala (miniaturas) para ambos os grupos houve uma diferença significativa nos 

resultados encontrados nos requisitos: textura, cor e legibilidade no atributo 

concordo ligeiramente, para os alunos do 5º semestre ºe em particular os requisitos 

textura e cor foram  identificados com o atributo concordo diferente dos alunos do 7º 

semestre para esses mesmos requisitos utilizou o atributo concordo ligeiramente. 

A importância desta pesquisa para os alunos de Design é na visão de um 

novo olhar para os materiais, seus diferentes tipos e a análise sensorial que pode 

despertada para as emoções. 

Um aprofundamento para o olhar dos alunos para que ao projetarem possam 

ter a experiência das emoções, perceber os tipos de materiais e fazer uma análise 

sensorial, resultando em produtos que despertem nos usuários tenham emoções 

positivas quando houver interação com os materiais. 

 

 Para finalizar, espera-se que esta pesquisa venha auxiliar nas discussões e 

reflexões sobre o tema, despertando interesses em trabalhos para futuras 

pesquisas, como treinamento e capacitação para os projetistas e gestores de 

produção em industrias automotivas e a ampliação do uso da ferramenta 

PERMATUS (Percepção dos Materiais pelos Usuários) a outras áreas do design de 

produto. 
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Apêndice A: Estudo Experimental do Modelo PERMATUS   - Questionário 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

            

            

            

        

 

  



 

 

Anexo A: Cronograma físico de execução do projeto 

 

A partir do plano de desenvolvimento elaborado, apresentar o cronograma de 

execução do projeto da dissertação (definição e distribuição das etapas a serem 

realizadas de acordo com os prazos regimentais do Mestrado Profissional) (Figura 

29). 

 

Figura 29 Modelo de Cronograma, prevendo atividades planejadas e realizadas. 

Cronograma das atividades do Projeto de Pesquisa 

Semestres 

                                      Etapa1 1 2 3 4 

Revisão Bibliográfica X    

Entrevista com os Educandos e os Educadores  X    

Estudo, análise e definição do Kit didático X    

Etapa 2 

Interação dos Educandos com o kit didático  X X  

Mapa dos materiais e o detalhamento técnico     

Etapa 3 

Análise dos Educandos com a presença do kit e sem a 

presença do kit considerando o sentido sensorial: visual, 

tátil e háptico 

 X X  

Trabalho em sala de aula com o kit didático avaliando 

Interação entre Usuário - Produto - Material 
 X X  

Estudo Experimental - Percepção dos Materiais pelos 

Educandos por meio da ferramenta PERMATUS 
 X X  

Etapa 4 

Elaboração dos ajustes no Relatório Final   X  

Publicações em Congressos e Periódicos    X 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 

 



 

 

 

Anexo B: Detalhamento Técnico das Miniaturas 

 

Figura 30 - Caminhão "toco" 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 
Figura 31 - "Caminhão trator e semi reboque três eixos" 

 
 

Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquisa. 

 
Figura 32 - "Caminhão trator e semi reboque" - rodotrem  

 
Fonte: Elaborado pelo autor, conforme pesquis 



 

 

 

Anexo C: Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

Estou sendo convidado a participar de um estudo intitulado “Aplicação de um 

instrumento para medida da emoção de produtos via permatus: estudo de 

caso de um kit modelos em escala (miniaturas) de veículos rodoviários”, cujo 

objetivo será: Aplicar o modelo de percepção dos materiais utilizados no dia a dia, como 

telefone, móveis, ferramentas de uso profissional, veículos, utensílios domésticos, etc. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa, de qualquer forma, me identificar, será 

mantido em sigilo. Garantindo que depois de cinco anos o material pesquisado será 

incinerado. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo, ou retirar 

meu consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar, e de, por desejar sair 

da pesquisa, não sofrerei qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo.  

O pesquisador envolvido com o referido projeto é: Celso Ricardo Paraguay. 

O presente autor é aluno regularmente matriculado no Programa de Pós-
Graduação - Mestrado Profissional em Design, Tecnologia e Inovação do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO TERESA D’ÁVILA- UNIFATEA, vinculado ao Grupo de Pesquisa do 
CNPq - Projeto de Produto e Tecnologias Sociais e com ele poderei manter contato pelo 
telefone (12) 997993287.  

Durante parte da pesquisa, utilizaremos câmera de filmagem com gravação de 

áudio (voz) e câmera fotográfica para registro dos resultados da ferramenta PERMATUS. 

As informações pessoais serão mantidas em processos de sigilo, não as 

divulgando de nenhuma forma. Quanto às imagens, utilizaremos para fins 

acadêmicos, visando ilustrar o experimento no documento da dissertação e em 

artigos técnico-científicos, em comum acordo com o pesquisador e usuários da 

pesquisa. Entretanto, a identificação pessoal dos participantes será preservada e não 

mostraremos em hipótese alguma o rosto ou outras partes e sinais pessoais 

característicos.  

Todas as dúvidas relacionadas à pesquisa serão prontamente esclarecidas. Não 

haverá ônus financeiro para V.S.ª serão mantidos o sigilo e o caráter confidencial das 

informações, de forma a manter no anonimato dos participantes da pesquisa e da 

instituição. 

 Agradecendo antecipadamente a valiosa colaboração de V. S.ª, colocamo-nos à 

disposição para quaisquer esclarecimentos. 

                                                                , 

 

Lorena,  de de 2016. 

    

      Participante voluntário 


