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RESUMO 

 

 Em angola existem muitas mulhers com problemas de visão e muitas delas chegam à 

cegueira por falta de recursos para financiar óculos e em muitos casos para pagarem a consulta. 

Muitas delas se encontram vulneráveis, vivendo em pobreza extremas, com sustentos abaixo de 

1 USD (dólar), essas mulheres trabalham por conta própria andando toda dia até ao pôr-do-sol 

com bacias sobre a cabeça, enfrentando abusos por parte dos fiscais e clientes, ainda enfrentam 

poeiras e sol ardente que prejudicam a sua visão. A armação por sua função social no 

atendimento das necessidades humanas, se considerados os indivíduos que dependem deste 

produto em sua condição de órtese. Este trabalho considera que, para o público-alvo feminino, 

o projeto do produto de armações demanda estudos e pesquisas para propor resoluções técnicas, 

formais e estéticas adequadas, mas, sobretudo para captar os aspectos perceptivos, subjetivos e 

emocionais, que despertem a afeição deste segmento social com o objeto.  

 

Palavras-chave: Design Social, Tecnologias Sociais, Gênero, Prototipagem 3D, Armação, 

Angola. 
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ABSTRACT  

 

In Angola there are many women with vision problems and many of them reach 

blindness due to lack of resources to finance glasses and in many cases to pay for the 

consultation. Many of them are vulnerable, living in extreme poverty, with livelihoods below 1 

USD (dollar), these women work on their own, walking every day until sunset with basins on 

their heads, facing abuse by inspectors and customers, still face dust and burning sun that 

damage their vision. The frame for its social function in meeting human needs, considering the 

individuals who depend on this product in their orthosis condition. This work considers that, 

for the female target audience, the design of the frame product demands studies and research to 

propose appropriate technical, formal and aesthetic resolutions, but, above all, to capture the 

perceptive, subjective and emotional aspects that arouse the affection of this social segment 

with the object. 

 

 

Key-words: Social Design, Social Technologies, Gender, 3D Prototyping, Frame, 

Angola. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Os óculos são um artigo de saúde, para a correção de problemas da visão e acessórios de 

moda. O indivíduo atual, Por meio dos óculos, além de adquirir maior conforto visual, e 

consequentemente, melhor qualidade de vida, também pode se sentir mais bonito e mais 

elegante. Até pouco tempo atrás, as pessoas ainda tinham vergonha de usar seus óculos em 

público, mesmo considerando que esse acessório poderia contribuir na construção da imagem 

de um indivíduo inteligente. Isso dificultava o trabalho dos médicos, que prescreviam as lentes 

no intuito de ajudar o paciente a enxergar melhor. 

 

Esta situação vem mudando. Novas armações, adaptadas a cada tipo de rosto e 

personalidade, nova tecnologia, que não pára de criar materiais diferentes e novos estilistas, que 

criam modelos diferentes a cada coleção... Será que tudo isso transporta os óculos do ‘mundo 

da saúde’ para o ‘mundo fashion no impacto da renda para que esse seja mais sustentável e com 

a Manufatura Aditiva e a impressora 3D impulsionará o baixo das armações? 

Os óculos, por meio dos tempos, passaram por várias fases e significados. Muitos são 

usados ainda por motivo de saúde, porém, trata-se de um acessório essencial para grande parte 

da população mundial, que depende dos óculos para enxergar melhor. Vivemos em um mundo 

essencialmente visual, onde as imagens passaram a ter um apelo muito forte, e os óculos são 

usados para garantir um shape personalizado, tanto para homens como para mulheres. 

 

Sejam solares ou receituários, a cada estação, os óculos incorporam diferentes estilos, com 

detalhes e formatos inusitados. A partir dos anos 30, mudou o conceito para a fabricação de 

óculos. Eles passaram a ser mais leves e mais elegantes. Na década de 40, os modelos mais 

usados foram os de aros redondos de plástico. Nos anos 60, o estilo gatinha ganhou as ruas e 

comandou as vendas na área. Uma grande influência da moda Pop e irreverente, na década de 

70, fez aparecer os grandes óculos de plásticos coloridos, precursores dos modelos tipo máscara, 

hit fashion da atualidade. 

O uso do polímero e seus derivados na fabricação de armações, além do avanço tecnológico, 

para a produção de lentes mais finas e, consequentemente, mais leves, ampliaram muito as 

possibilidades do design de óculos em geral. Para Gianini (2002, p. 35), o segredo de o acessório 

ter entrado definitivamente para o mundo efêmero da moda, está no fato de, atualmente, serem 
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fabricados óculos para os vários tipos de rostos e personalidades, com os mais variados 

materiais. O estilo e o jeito de ser da pessoa são importantes na análise do tipo de óculos. 

O designer Ronaldo Fraga, usa óculos desde os seis anos de idade, e, hoje, afirma que os 

óculos já estão inseridos em sua vida. Ele diz que os óculos são uma extensão dele, e ele dos 

óculos. É interessante observar, que os óculos aparecem como logotipo da grife que tem seu 

nome. Ronaldo argumenta ter escolhido o acessório como um conceito, para estimular as 

pessoas a verem a moda de outra forma. 

Dentro desta linha de pensamento, podemos perceber que, atualmente, os óculos devem ter 

a “cara” do dono, transmitir o seu jeito de ser e de pensar. Desta forma, o acessório deixa de ter 

a conotação ‘correção de um problema’, para ser mais um aliado na personalização da imagem 

do indivíduo, ou mais um adorno, contribuindo na construção de aparências diversas. 

Eternamente de lentes escuras, apesar de serem também prescritivas, Karl Lagerfeld, designer 

da Maison Chanel, se diz um grande cliente das coleções de óculos, e como tal, tem muita 

preocupação com o design. Ele acredita que os óculos devem falar por si só, no rosto das 

pessoas, porque exercem um papel fundamental na composição do visual. 

 

A partir destas considerações visa-se responder aos seguintes questionamentos:  

1. Será possível a Construção de Armações Femininas de baixo custo para uma Identidade 

africana? 

2. Em relação aos projetos de armações femininas, quais os aspectos que podem ser 

percebidos através dos métodos do Design Science Research (DSR) objetivando-se 

estabelecer diretrizes para os futuros projetos de armações femininas visando à melhoria 

na usabilidade, aspectos emocionais, sociológicos, carências médicas e técnicas do 

produto para este público? 

3. Quais são os fatores ou elementos que constituem ou possam vir a constituir o produto 

de armações que mais despertam ou que possam a vir despertar o interesse do público 

feminino melhorando, assim, a aceitação do seu uso?  

4. Quais as especificidades inerentes ao uso, à produção deste produto, considerados 

fundamentais para garantir futuros projetos de armações, adequados ao público 

feminino?   

1.2. OBJETIVOS 

1.2.1.  Objetivo geral 
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 Desenvolver armações femininas a partir da prototipagem 3D, com o foco centrado no 

humano com uso da metodologia Design Science, considerando-se os aspectos de usabilidade, 

emocionais, sociológicos e de necessidades médicas e técnicas (óticas e oftálmicas) orientadas 

pela identidade cultural africana-angolana. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 Levantar dados metodológicos de Design Science, do Design Centrado no Humano 

(DCH) e User Experience (UX), contexto, abrangência e ferramentas adequadas para 

aplicar na pesquisa; 

 Estudar conceitos de Design e Tecnologias Sociais, e Prototipagem 3D, Inovação e 

Ergodesign com foco na acessibilidade, User Experience (UX) e produtos em 

Impressora 3D. Para chegar a uma leitura Manufatura de identidade africana-angolana 

para o desenvolvimento do produto. Levantar as necessidades perceptivas, emocionais 

e de experiências dos usuários com os produtos além dos requisitos técnicos e/ou 

necessários segundo a visão; 

 Desenvolver uma identidade visual para Artefato na qual serão representadas ideias 

referentes à identidade africana-angolana por meio de materiais, cores e grafismos; 

 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Angola é um País africano da parte Austral, com fortes recursos minerais e um dos maiores 

portadores de petróleo no mundo, mas viveu um período de guerra muito longo. A guerra que 

assolou o País trouxe muitas desgraças: Desestruturando famílias, pobreza acentuada, falta de 

emprego, falta de energia, fome, seca… e a guerra deixou muitas e pessoas com problema de 

visão. A maioria das pessoas que se encontram nessa situação pertence a famílias pobres, sem 

possibilidade de sustentarem as suas vicissitudes.  

A maior parte da população sobrevive da agricultura de subsistência que é tão fraca 

devido à seca e acesso as terras por causa de minas (ingênuo explosivo), fruto da guerra civil 

que vivemos durante 37 anos. Além da agricultura a maioria da população vive de trabalho 

informal, esse trabalho é feito 80% pelas mulheres. “Elas saem de casa no período matinal e 

regressam ao pôr-do-sol, circulando pelas ruas, avenidas, da cidade, com bacia na cabeça, 

muitas delas levam crianças nas costas fazendo a venda ambulante sobre o sol ardente e 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

  

 ©Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      10 

poeiras nos olhos, que provocando problemas na visão”.  O sector de maior empregabilidade 

da função pública é a educação e a saúde, que são deficitárias e não conseguem satisfazer as 

necessidades das populações, tanto nas suas infraestruturas, como nos seus atendimentos. Os 

funcionários dos Ministérios acima mencionados e outros da tantos da Função Pública 

trabalham apenas para as suas alimentações; com os seus salários nem sempre conseguem para 

pagarem a alimentação de todo o mês. Para estes é difícil até a saúde e a escola para os seus 

próprios filhos, pelo salário baixo que ganham tomar "leite não é uma necessidade, mas sim um 

luxo".  

A covid 19 não é um problema de saúde para nós, a maior morte de saúde em Angola é 

malária (paludismo), a falta de “saneamento básico, modo precário de habitabilidade por parte 

da maioria da população, falta de urbanização”, enfim… têm contribuído pelo elevado número 

da doença. 

Existem zonas com 1 enfermeiro para atender 4.000 (quatro mil) pessoas, se o mesmo 

falta por problemas familiares ou tirar férias que dificilmente acontece, o posto médico 

(hospital) fica com as portas fechadas. Atualmente a cesta básica, está cada vez mais cara, 

levando muitas crianças às ruas pedindo esmola, alguns ficando por residir ai, o índice de 

assaltos aumentaram, a prostituição por parte de adolescentes e jovens tem crescendo de 

maneira galopante, problemas conjugais e traições nos lares e desestruturação familiar tem 

aumentando pela falta de recursos financeiros. 

Por outro lado existem os “desmobilizados (antigos combatentes) ”, aquelas pessoas que 

combateram no período da guerra, que até existe um Ministério de tutela para os mesmos. A 

maioria dos desmobilizados existentes em Angola são deficientes, e muitos deles têm problema 

de visão e queixam-se todos os dias pela vida. Pouca “Pensão alimentar” que recebem e muitos 

deles não têm benefícios dessa “Pensão”, são obrigados a ficarem nas ruas pedindo esmola e 

muito deles são guiados por crianças que estão na fase escolar. O dinheiro que conseguem é 

para as suas alimentações e não têm como pagar por um par de “óculos”, quanto mais “óculos 

inteligentes”.  

O termo deficiente em Angola soa nos ouvidos das pessoas como descriminação, só 

agora é que se está a pensar na inclusão social dos deficientes no sistema de ensino, estudando 

em escolas normais. Existe total descriminação e parece que em Angola o lugar dos deficientes 

é pedindo esmola, sentando em portas de lojas, Igrejas, restaurantes… a pouca oportunidades 
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para essas pessoas, quanto mais para um “deficiente visual”, muitas das vezes ganhando o 

atributo ou apelido de “cegos”, o “senhor cego”.  

Temos poucos “Centros oftalmológicos públicos” no País, e as lentes e os seus 

respetivos graus são muito caras, chegando muita das vezes perto de 200 dólares, dados recentes 

diziam em 3 “Centros oftalmológicos públicos” em todo o País, em clínica privadas as consultas 

e os óculos não chegam com o pouco salário ou ajudas que têm as pessoas deficientes. 

O projeto das armações dos óculos será trabalhado dentro da temática da Identidade 

africana-angolana. A escolha deste tema como objeto de estudo para o desenvolvimento de um 

produto e permite a reflexão acerca da construção da identidade cultural africana-angolana que 

se dá desde o início da colonização do país, no entanto a discussão permanece: “Existe uma 

identidade africana-angolana?” Ou até mesmo, “O que pode ser considerado como identidade 

africana-angolana?”, Questões como essas continuam atuais e em aberto.  

 Além disso, de acordo com Sparke (2004), até o final do século XX tornou-se claro que 

o principal imperativo do design, responsável pelo projeto de grande parte dos objetos do dia-

a-dia, era criar e refletir significado no contexto da vida cotidiana. O design é capaz de exprimir 

vários tipos de ideias sobre o mundo, contando algo sobre os usuários, suas maneiras de viver 

e a qual grupo eles pertencem. 

 Em Angola não existe nenhum cego que consegue caminhar sozinho, não vemos 

bengalas nem tão pouco cão guia. Todos eles são guiados por humanos independentemente da 

idade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

2.1. A HISTÓRIA DOS ÓCULOS 
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 A palavra óculos deriva do termo ocularium, usado na Antiguidade Clássica, para 

designar orifícios feitos nas cabeças das armaduras, por onde os soldados enxergavam. 

 A primeira referência histórica sobre a existência dos óculos é oriental e está registrada 

nos textos do filósofo chinês Confúncio, 500 a.C. Durante muitos séculos, as peças serviram 

apenas de acessórios para os nobres chineses ou como objetos de discriminação social em 

relação às pessoas do povo. Como a tecnologia da ótica só apareceu bem mais tarde, em torno 

do século X, os óculos começaram sendo usados apenas como adorno pessoal. 

Os filósofos gregos acreditavam que a percepção da imagem não tinha relação entre o olho e o 

cérebro. O que lhes importava era a emoção que residia no coração, portanto, a visão tinha uma 

importância menor no aperfeiçoamento do ser humano. 

 Esse conceito só se modificou, no século II, quando o imperador de Roma começou a 

‘lançar moda’, ao usar lâminas de esmeraldas sobre os olhos, para protegê-los do sol, nas 

apresentações públicas, que aconteciam nas arenas. 

 Também as pedras semi-preciosas, como berilo e cristal de rocha, foram os primeiros 

instrumentos usados para corrigir os problemas visuais para perto. Eram as chamadas ‘pedras 

de leitura’ e funcionavam como uma lupa primitiva. Cortadas em camada finas e colocadas 

sobre os textos, aumentavam o tamanho das letras. Mais tarde, essas pedras começaram a ser 

usadas na frente dos olhos, aparecendo assim a primeira forma de lente corretiva que, 

possivelmente, era manufaturada pelos mestres vidreiros (Del Vecchio, 1990, p. 14). 

 Há registros do aparecimento do primeiro óculos, na Alemanha, em 1270, o qual é 

descrito como tendo sido confeccionado em ferro, com aros grandes, unidos por rebite que 

permitia ajustá-lo precariamente sobre o nariz. Nesse mesmo século, um modelo semelhante 

apareceu em Florença, foi colocado à venda, e se tornou um sucesso. 

Ousadia que levou os italianos a serem considerados, por muitos, os inventores dos óculos 

(Giannini, 2005, p.1). 

 Pesquisas tecnológicas seguiram, por mais dois ou três séculos, para que os modelos 

iniciais, pesados e desconfortáveis, passassem a oferecer mais conforto e segurança. Os 

modelos Pincez-nez e Lornhos foram muito usados no século XV. O primeiro, era ajustável na 

ponta do nariz, e o segundo tinha haste lateral para se manter seguro sobre os olhos. Nessa 

época, usar óculos significava ter um grande saber, denotava cultura e erudição, além de ser 

símbolo de status e nobreza (Del vecchio,1990, p.29). 
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 No século XVI, começaram a ser vendidas lentes negativas, para correção de miopia, e, 

nessa mesma época, iniciou-se a fabricação de vidros coloridos para proteção contra a claridade. 

Entretanto, os maiores progressos no campo ótico, ocorreram no século XVII, quando Galileu, 

em 1608, popularizou o telescópio, e, Isaac Newton descobriu que se pode obter o espectro 

solar, pela decomposição de um raio da luz, pelo processo de refração. Em 1672 foram 

fabricadas as primeiras lentes azuis e, no decorrer deste século, já começaram a surgir às 

primeiras lojas especializadas em ótica, na Europa. Ainda naquele século, surgiram os óculos 

com hastes laterais que eram colocados na frente dos olhos somente para leitura. Os homens 

casados usavam os óculos de haste curta e os solteiros, mais jovens, os de haste longa. Os 

modelos femininos também tinham haste longa (Camargo, 2005, p. 1). 

 A partir de 1700, vários materiais foram testados, para tornar os aros mais confortáveis 

e diminuir o peso sobre o nariz: osso; chifre; madeira; couro; cobre; etc. Em 1730, Benjamim 

Franklin inventou os óculos bifocais. 

 Em 1804, o inglês Wollaston defendeu o uso de lentes ‘menisco’, e as chamou de 

“periscópicas”, devido à curva mais próxima dos olhos, que proporcionou melhoria da visão, 

em um campo visual maior. Outro avanço da ciência ocorreu em 1875, quando Nagel criou a 

escala de medidas refractivas (dioptrias), adotada internacionalmente (Del Vecchio, 1990, p. 

91). 

 Em busca de conforto visual, o homem fabricou lentes que, além dos óculos, 

possibilitaram o descobrimento de outros mundos: o microcosmo dos micróbios, vírus e átomos 

observados por meio do microscópio, e o macrocosmo das galáxias, usando as potentes lentes 

do telescópio. 

 Entre os séculos XIX e XX as lentes dos óculos passaram a ser fabricadas com vidros 

de melhor qualidade, que são usadas até hoje em alguns casos, por serem mais resistente aos 

riscos e arranhões. Entretanto, como as lentes em vidro ainda são mais pesadas e quebráveis, 

têm sido substituías pelas de resina, que, como material sintético, têm maior leveza e resistência 

ao impacto. Nas últimas décadas do século XX, observa-se ter ocorrido um modismo pelo uso 

dos óculos. Além da preocupação estética, o conforto das armações passa a ser fundamental. 

 

2.1.1. Armações e Óculos de Sol  
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 O mercado de armações e Óculos de Sol é vasto e extenso, tanto a nível internacional 

como nacional é um mercado muito fracionado onde proliferam marcas e representações de 

fabricantes. Para além do facto de estar em permanente mutação, tanto no domínio do fabrico 

de novas coleções de armações e óculos de sol, onde surgem novos designs e novos materiais, 

como na exploração e representação de marcas, insígnias e licenças de estilistas, nacionais e 

internacionais. Exemplos disso são as empresas, de dimensão internacional: Marcolin, 

Marchon, De Rigo, Allison, e de dimensão e representação nacional: Prooptica, Grupo Iodel, 

Lusiadas, Dmdi, A.J.Borges, entre outros que vai atuando de âmbito regional ou apenas em 

representação comercial.  

 A Luxottica Group S.P.A. é uma empresa italiana fabricante, distribuidora e retalhista 

de óculos. É a maior empresa fabricante de armações e óculos de sol do mundo e foi fundada 

em 1961, por Leonardo Del Vecchio. Está presente nos mercados internacionais de retalho por 

meio das lojas da marca Sunglass Hut da qual é detentora do capital. 

 

 A Luxottica tem um largo histórico em licenciamento de marcas de luxo, como Jean 

Monnier, Alain Mikli, Armani Exchange, Arnette, Brooks Brothers, Burberry, Bulgari, Chanel, 

Coach, DKNY, Dolce & Gabbana, Emporio Armani, Giorgio Armani, Michael Kors, Miu Miu, 

Oakley, Oliver Peoples, Paul Smith, Persol, Polo Ralph Lauren, Prada Eyewear, Raulph Lauren, 

Ray-Ban, Scuderia Ferrari, Starck, Tiffany & CO, Tory Burch, Valentino, Versace, Vogue 

Eyewear.  

 

 Além de deter o controlo acionário de outras marcas presentes nas cadeiras de lojas 

exclusivas como, Sunglass Hut, Oakley, Ray-Ban e Ótica Carol, em 16 de Janeiro de 2017 

anunciou uma fusão com a Essilor, à companhia resultante da fusão Essilor Luxottica tornou-

se a maior produtora de armações, óculos de sol e lentes oftálmicas do mundo, com receitas 

superiores a € 15 bilhões e mais de 140.000 funcionários. 

 

 A Sáfilo é uma organização de origem italiana fabricante e criadora de óculos de sol e 

armações, de dimensão mundial, distribuidor mundial de qualidade e confiança, líder no setor 

Premium para óculos de sol, armações óticas e óculos desportivos.  

A experiência da Sáfilo remonta a 1878, sustentada na sua experiência artesanal na arte do 

design. O seu portfólio abrange marcas conceituadas de que é proprietária como:  
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Carreira, Polaroid, Smith, Sáfilo e Oxido; bem como marcas que explora sobre licença: Dior, 

Fendi, Banana Republic, Bobbi Brown, BOSS, BOSS Orange, Elie Saab, fóssil, Givenchy, 

havaianas, Jack Spade, Jimmy Choo, Juicy Couture, Kate Spade Nova York, Liz Claiborne, 

Love Moschino, Marc Jacobs, Max Mara, Max & co., Moschino, Pierre Cardin, RAG & Bone, 

Saks Fifth Avenue, Swatch e Tommy Hilfiger. 

 

 O grupo tem sete fábricas distribuídas pela Europa e china. Com uma extensa rede de 

distribuição em estabelecimentos de Ótica, a Sáfilo está comprometida com a distribuição de 

qualidade de seus produtos em todo o mundo. A Sáfilo está focada na inovação e criatividade, 

desenvolvendo produtos de qualidade. A escolha e seleção dos seus parceiros permitem a plena 

valorização do produto de melhor qualidade nos diferentes mercados, juntamente com uma 

política de distribuição neutra adaptada às necessidades da marca. 

 

2.1.2. Categoria ótica, armações e óculos de sol.  

 

 Nas armações e óculos de sol, a sua oferta de armações será sempre limitada à tipologia 

de armações que permite ilustrar os conceitos académicos e formativos, numa perspética 

fisiológica, fisionómica e baseada nos critérios de execução técnica e estética.  

 Assim na categoria Ótica das Armações, apesar de existir sempre uma vertente de 

orientação para as marcas dos fabricantes, estes têm e acabam por cumprir um conjunto básico 

de materiais e características técnicas, fundamentais à sustentação da armação como suporte 

das lentes:  

 Massa: Acetato / Acetato Injetado / poliamidas como a Grilamida e diversos polímeros 

de Plástico; 

 Metal: Monel Aloy / Titânio / Carbono / Alumínio; 

 Formas: Arredondados / Ovais / Retangulares / Quadrados / “Aviator” / Borboleta;  

 Construção e suporte das lentes: Aros fechados / Aros aparafusados / semi-aros - 

“Griffes” / sem aros - “Nilor”;  

 Estrutura: Oculares / Pontes / Hastes com mola / hastes sem mola. 

 

2.1.3. Componentes e classificação das armações de óculos 
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Os componentes básicos da armação são a frente e a hastes. 

 

Frente → é onde encaixam as lentes. 

Hastes → seguram a frente e prendem às orelhas para manter os óculos no lugar. 

 

 

Figura 1 – Componentes das armações. Fonte: Google, 2022 

https://sites.google.com/site/neydiasopticaoftalmica/dicasdoneydias/armacoes 

 

Frente  

Frente → é a parte frontal da armação, onde encaixam as lentes. 

Ponte → é a área da frente, entre as duas lentes, que passa sobre o nariz. 

Talão → é a parte curvada e prolongada que se une com a haste. Se a lente for muito espessa 

nos bordos, o talão deve ser alongado para permitir dobrar as hastes. 

Ranhura ou bisel → é o encaixe das lentes no aro. 

Plaqueta → é a parte que apoia no nariz. 

Charneira → é a dobradiça que liga a haste à frente. 

Escudo → é a parte externa da fixação da charneira da frente da armação. 

https://sites.google.com/site/neydiasopticaoftalmica/dicasdoneydias/armacoes
https://sites.google.com/site/neydiasopticaoftalmica/dicasdoneydias/armacoes
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Aplicação → são adornos que podem ser fixados à frente, com finalidade cosmética. 

 

Haste 

Haste → é a peça que fixa a frente às orelhas do utilizador. 

Ponteira → é a extremidade plástica encaixada na ponta da haste, assim feita para melhorar o 

conforto do utilizador. 

Pino duplo → é a peça metálica que fixa a charneira à haste. Geralmente inclui o logótipo do 

fabricante. 

Agulha → é um fio introduzido dentro da haste, para aumentar sua resistência às flexões 

constantes. 

 

Ponte 

 Tal como o resto da armação, a ponte pode ser de massa ou de metal e pode assumir 

diversas formas, que se adequam à forma do nariz. 

 

 

Figura 2: Brooks, Borish System for ophthalmic dispensing 2007 

Fonte: Norma NBR ISO 14993:2003 

 

Ponteira  
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 Embora a forma da ponteira seja muito variável, existem 5 categorias que são mais 

comuns: 

 

Figura 3: Brooks, Borish System for ophthalmic dispensing 2007 

Fonte: Norma NBR ISO 15091 

 

2.1.4. Materiais para armações de óculos 

 Massa / metal 

 

Armações de massa: 

 Acetato de celulose; 

 Proprionato; (material termoplástico à base de celulose) 

 Optyl; (resina epoxi)  

 Nylon e materiais à base de nylon; 

 Fibra de carbono; 

 Policarbonato; 

 Kevlar; (fibra sintética) 

 Rubber; (Polímero) 

 Combinações de materiais plásticos. 

 

 

Armações metálicas: 

 Níquel e materiais à base de níquel; 
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 Alumínio; 

 Aço inoxidável; 

 Titânio; 

 Bronse; 

 Magnésio; 

 Outros materiais. 

 

2.1.5. Selecção da armação 

 

 Pelas mais variadas razões o utilizador, por vezes, pretende manter a armação antiga: 

custo, conforto, hábito. 

Esta opção deve ser respeitada, no entanto, há que levar em conta e explicar ao utilizador que: 

 Armação pode não aguentar a colocação de novas lentes e partir na montagem ou depois 

de pouca utilização; 

 Se a armação for antiga, pode já não haver peças de substituição (hastes, etc...); 

 Se optar por uma armação nova, mas do mesmo modelo da anterior, pode usar a anterior 

para substituir peças; 

 Manter os óculos antigos completos, com armação e lentes, tem a vantagem de poderem 

ser usados em caso de emergência, como perda ou quebra dos novos óculos; 

 Os óculos antigos podiam levar um revestimento e servir como óculos de sol, p.ex., no 

caso de multifocais em que apenas mudou a graduação de perto; 

  As armações podem já estar fora de moda. 

 

Ponte 

A ponte a seleccionar depende: 

 da sua largura; 

 da posição e ângulos das plaquetas (podem ser ajustáveis ou não); 

 dos ângulos do nariz. 
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Figura 4: Brooks, Borish.System for ophthalmic dispensing.2007 

 

Plaquetas  

A adaptação das plaquetas ao nariz é muito importante: 

 O objectivo é que toda a área de ambas as plaquetas repouse sobre o nariz; 

 Pode ser conseguido, ajustando o braço maleável onde encaixam as plaquetas; 

 Plaquetas maiores ajudam a distribuir o peso dos óculos por uma área maior. 

 

Hastes 

 Quando inclinamos a cabeça para frente, o peso dos óculos passa do nariz para as 

orelhas, por isso, actividade do utilizador deve ser tida em conta quando se seleccionam as 

hastes. 

 As hastes mantêm os óculos em posição principalmente por pressão na parte lateral da 

cabeça e não por pressão nos ouvidos. Cuidado com a selecção do comprimento da haste e com 

a forma da ponteira. 

 

Armações para lentes muito negativas 

As lentes negativas reduzem o tamanho dos olhos atrás das lentes: 

O tamanho da armação não deve ser mais largo que o rosto do utilizador; 

 Evitar diâmetros grandes, uma vez que as lentes são mais grossas nos bordos; 

 Evitar descentramentos grandes, para não haver grandes diferenças de espessura entre 

os bordos interna e externo da lente; 

 A forma do bisel deve ser escolhida de forma a minimizar o aspecto de anéis resultantes 

de reflexões nos bordos da lente. 
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Armações para lentes muito positivas 

As lentes positivas aumentam o tamanho dos olhos atrás das lentes. 

 Evitar diâmetros grandes porque aumentam o peso das lentes; 

 A diferença entre a altura e a largura das lentes não deve ser muito grande (9 mm 

no máximo): 

 

Figura 5: Brooks, Borish.System for ophthalmic dispensing.2007. 

 

 A distância ao vértice deve ser curta para aumentar o campo de visão e diminuir a 

ampliação dos olhos; 

 As plaquetas têm de ser ajustáveis para permitirem ajustar muito bem a posição das 

lentes; 

 As hastes devem ser confortáveis, ajudando a evitar que os óculos escorreguem pelo 

nariz. 

 

2.1.6. Medição de DIPs, DNPs e alt. 

 

Distância interpupilar → distância que vai do centro de uma pupila ao centro da outra. 

Distância nasopupilar → distância que vai do centro da pupila à cana do nariz. 

 

O centro óptico da lente deve coincidir com o centro da pupila do indivíduo. 

 

Medição da DIP de longe 

1. Examinador a 40 cm do indivíduo e olhos à mesma altura deste; 

2. Examinador fecha o OD enquanto o indivíduo fixa o seu OE; 

3. Examinador situa o zero da régua no centro da pupila do OD do indivíduo; 

4. Examinador abre o OD e fecha OE enquanto o indivíduo fixa o seu OD; 
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5. Examinador lê a escala directamente no centro da pupila do OE do indivíduo; 

6. Repetir passo 2 para confirmar que o zero da régua continua bem posicionado. 

 

Figura 6: Brooks, Borish.System for ophthalmic dispensing.2007. 

 

Também pode ser feito com lanterna pontual e iluminação atenuada. 

 

Medição da DNP de longe 

1. Medir a DIP com o método descrito anteriormente; 

2. Antes de retirar a régua, ler a escala no centro do nariz; 

3. Esta é a DNPOD; 

4. Subtrair este valor à DIP para obter a DNPOE. 

 

Medição da DIP de perto 

1. Examinador a 40 cm do indivíduo, olhos à mesma altura deste e olho dominante à frente 

do seu nariz;  

2. Examinador fecha o seu olho não dominante enquanto o indivíduo fixa o seu olho 

aberto; 

3. Examinador situa o zero da régua no centro da pupila do OD do indivíduo; 

4. Examinador lê a escala directamente no centro da pupila do OE do indivíduo. 

 

Para obter valores a distâncias especiais de trabalho, situa-se o examinador a essa distância, e 

realiza-se a medição da mesma forma. 

 

Medição de DIPs e DNPs usando as armações 

1. Ajustar a armação ao utilizador na posição exacta em que a deve usar; 

2. Utilizar o mesmo procedimento que para medir DIP com régua, mas em vez de situar o 
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zero da escala no centro da pupila e depois ler o valor da escala no centro da outra 

pupila, deve usar uma caneta para fazer uma marca na lente no centro de uma pupila e 

dp no centro da outra; 

3. Medir com uma régua a distância entre as marcações para obter a DIP ou medir a 

distância das marcações ao centro da armação para obter as DNPs. 

 

Figura 7: Brooks, Borish.System for ophthalmic dispensing.2007. 

 
Dificuldades na medição de DIPs e DNPs 

 Se o indivíduo tiver íris muito escuras, pode ser difícil ver o limite da pupila e 

consequentemente localizar o seu centro: nesse caso, pode-se medir do limite externo 

de uma íris até ao limite interno da outra íris; 

 Se o indivíduo não colaborar, fixando o olho que lhe é indicado, pode ter de se medir a 

distância canto a canto, i.e., do canto externo de um olho ao canto interno do outro olho; 

 Erros de paralaxe por mau posicionamento do examinador em relação ao indivíduo, 

afectam muito os resultados. 

 

 As primeiras referências a ser consultada em relação aos projetos de óculos foram às 

Normas Técnicas que regulamentam a produção dos artefatos. Conforme informação contida 

no site da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT a normatização tem dentre, os 

seus objetivos, o estabelecimento de requisitos técnicos destinados a assegurar a proteção da 

vida humana, da saúde e do meio ambiente; diminuição do custo de produtos e serviços, 

mediante a sistematização, racionalização e ordenação dos processos e das atividades 

produtivas com a consequente economia para fornecedores e clientes e também a evitação da 

existência de regulamentos conflitantes, sobre produtos e serviços, em diferentes países, de 

forma a facilitar o intermédio comercial. 

 Para a presente pesquisa foram consideradas as normas vigentes no Brasil oriundas da 
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International Organization for Standardization-ISO e da ABNT. Desta forma, a busca nas 

normas da ABNT foi pelo termo ‘óculos’, sendo encontradas dezoito normas em vigência; nas 

normas ISO’ sendo encontradas nove normas referentes ao produto. As normas da ABNT são 

as vigentes no Brasil, algumas delas versões em português das normas ISO.  

 

 Das normas da ABNT encontradas e analisadas, apenas oito foram consideradas poisbas 

demais não eram referentes às armações e, sim, às especificações de lentes e aos instrumentos 

ópticos.  

 

 O conteúdo encontrado em cada uma das normas será explicitado resumidamente a 

seguir e algumas das informações técnicas encontradas para os projetos serão apresentadas no 

item posterior. 

 

 Dentre as normas selecionadas algumas delas não continham conteúdos relacionados ao 

foco de desenvolvimento do produto; portanto, não foram consideradas, a exemplo da NBR 

15111:2013 que aborda as especificações para modelos solares e a norma NBR ISO 11380:2011 

que trata das especificações de modelos físicos de lentes que são utilizados nas máquinas para 

bizelar bordas. 

 

 Dentre as normas com conteúdos relacionados à pesquisa foi considerada a norma NBR 

16180:2013, que apresenta os fluxogramas produtivos e de montagem do produto 

considerando-se a fabricação do artefato em materiais variados. A norma NBR 15091:2012 

aborda as informações que devem estar presentes (em forma de marcação) nas armações. Em 

se tratando dos termos e das partes do produto, a norma NBR ISO 7998:2012 apresenta a 

classificação dos tipos de armações e o vocabulário de cada uma das partes do produto. 

  

A norma NBR 15092:2004 apresenta os requisitos gerais a serem aplicados nas 

armações e também recomendações para o projeto de armações; por fim, a norma NBR 

14993:2003, que apresenta um sistema de medição para armações para óculos. 

 As principais informações coletadas das normas acima foram compiladas e são 

apresentadas a seguir, como parte do conhecimento de projeto do produto. 

 

 O principal intuito em averiguar as normas da ABNT era identificar o tipo de diretriz 
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existente e em vigor para o produto, especialmente as destinadas ao público adulto. Os dados 

apresentados a seguir sobre modelos, materiais, processos, termos, vocabulários, ensaios e 

medições, devem orientar os projetos e a fabricação das peças. 

 

 As armações de óculos podem ser classificadas, conforme o material utilizado, em sua 

produção; a norma NBR ISO 7998:2012.  

 

 A mesma norma ainda apresenta a nomenclatura das partes que compõem os óculos; 

para exemplicar são apresentados um produto com frente de metal e haste de metal e outro com 

frente de acetato e haste em acetato (Figura 8). 

 

 Frente de metal                                                  Frente de acetato 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Partes das armações 

  

A norma NBR 14993:2003 apresenta um sistema de medidas convencionadas para os óculos 

(Figura 9). 
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Figura 9 - Principais medidas das armações. 

 

  

 Conforme a norma NBR 15091:2012, as armações devem apresentar as seguintes 

informações, marcadas em sua estrutura sem, entretanto, especificar o local exato de gravação 

(Figura 9): 

 

1. Identificação do fabricante ou fornecedor ou logomarca 

2. Identificação do modelo na armação 

3. Identificação da cor na armação 

4. Lente encaixada horizontal com símbolo de caixa na armação 

5. Distância entre as lentes na armação 

6. Comprimento total da haste na armação 

 

Exemplo de marcação 

50          20 

               

                                  Distância entre as lentes 

                               Simbolo de caixa 

                      Tamanho da lente encaixada 

Figura 10 - Exemplo de marcação das informações na armação. Norma NBR 15091:2012  
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2.2. A SOCIEDADE E O DESIGN 

 

O design é um campo importante para o desenvolvimento da sociedade, abrangendo 

aspectos tecnológicos, culturais e econômicos. É sabido que tudo que é gerado em uma 

sociedade produz impactos na estrutura comportamental e perceptiva da população. Os 

enfrentamentos de seus agentes são, de certa forma, moldados de maneira a seguir determinadas 

convenções. Assim como outros campos de trabalho e inovação, o design está imerso em uma 

cultura que varia de local para local, e seus resultados de trabalho têm como primazia os 

aspectos genéricos de desejo em uma sociedade, com foco na criação de objetos voláteis e, de 

certa forma, frívolos.  

 

Às vezes, esses profissionais atentam-se demasiadamente a seus conhecimentos e 

técnicas, e esquecem-se do ponto principal, as reais necessidades da sociedade. Wolff (1981, 

p.23) advoga que tudo o que é produzido pela população está sistematicamente localizado em 

estruturas sociais e, consequentemente, os desejos individuais de cada indivíduo são afetados 

por esse processo.  

 

Desse modo, pode-se considerar a importância de compreender os aspectos que constroem 

e desenham o fluxo social. Assim, a economia, a tecnologia e a política são campos que 

determinam e em certos momentos sugerem o que deve ser produzido, independente do desejo 

do designer.  

 

A atividade prática e a criatividade não podem ser separadas e estão fortemente ligadas às 

estruturas sociais. Bonsiepe (2011) também compartilha do mesmo pensamento, e explicita que 

o design tornou-se efêmero ao longo do tempo, adotando para sua área princípios do 

obsoletismo rápido, ou seja, o consumo rápido, ideias estético-formais e a glamourização de 

todo o leque de objetos produzidos. Consequentemente, isso levou o designer, de modo geral, 

a se distanciar consideravelmente da real intenção da área: a solução inteligente de problemas.  

 

Desse modo, evidencia-se como este profissional não trabalha de modo independente. A 

indústria, os empresários, as pessoas e a economia têm papel crucial no que diz respeito à 

criação e à produção de produtos. Bonsiepe (2011, p. 29) afirma que: “a contradição mais forte 

à qual a atividade projetual está exposta jaz na distância entre o que é socialmente desejável, 
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tecnicamente factível, ambientalmente recomendável, economicamente viável e culturalmente 

defensível”. Ocorre que o foco no consumo acelerado pode não permitir ao designer o 

engajamento no desenvolvimento de projetos acessíveis.  

 

De modo geral, a efemeridade, atrelada à moda, faz o designer criar para públicos genéricos, 

esquecendo-se da heterogeneidade do perfil da população. Embora existam necessidades 

comuns, há sempre aquelas que não são levadas em consideração por contemplarem um público 

que é comumente enquadrado como minoria. Como propriamente dito, não apenas as 

necessidades das pessoas devem ser consideradas, mas os recursos econômicos e políticos 

afetam esse cenário.  

A importância de produzir um material adaptado, de modo a atender as mais variadas 

necessidades, pode partir do designer, justamente por este reconhecer o ponto latente a ser 

trabalhado; todavia, há inúmeras barreiras que este indivíduo irá se deparar, afetando o seu 

modo de fazer e projetar.  

 

Em contrapartida, o designer como agente de inovação social pode também provocar 

rupturas significativas na cultura, inclusive criar novas necessidades e comportamentos. Forty 

(2007, p.12) argumenta que o design “pode dar formas tangíveis e permanentes às ideias sobre 

quem somos e como devemos nos comportar”. 

 

 Para isso, o designer se utiliza de alguns princípios que são fatores de potenciais discussões 

sobre o entendimento da área. Para ele, na linguagem cotidiana, o design é dividido em duas 

perspectivas: a primeira enfoca-se nas questões atreladas ao gosto, à aparência e às noções de 

beleza de um determinado artefato.  

 

A segunda, por sua vez, é limitada por regras e instruções de produção. Ele destaca, no 

entanto, que por mais que os profissionais da área tentem fazer julgamento de separação desses 

termos, o entendimento de design abrange ambos os princípios, o que não permite tratá-los de 

modo independente. Cipiniuk (2014) faz uso da mesma reflexão sobre o significado do que é 

efetivamente design, mas acrescenta um, que julga ser de grande valia e importância para a 

área. Em sua comparação, há três noções do design: a carismática, a funcionalista e, por fim, a 

social. 
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 A visão carismática é mais idealista e caracteriza-se por seu forte apelo ao emocional, 

explorando aspectos que parecem transcender a realidade. A aparência, pautada em termos 

como beleza e graça, é trabalhada como meio de tornar o objeto especial e, assim, diferenciá-

lo dos demais. 

 

 A visão funcionalista, por sua vez, prega que a forma precisa seguir a função dos artefatos, 

ou seja, a beleza de um objeto é definida por sua funcionalidade. Desse modo, sua busca enfoca-

se em resolver os problemas que estão atrelados ao uso de um artefato. Essa também é a vertente 

que mais se aproxima da área científica, justamente por apontar uma metodologia funcional e 

sugerir estudos e padrões para produção.  

 

Para os funcionalistas, a estética é utilizada como fórmula harmônica, apoiada na psicologia 

da forma, conhecida como Gestalt. O valor de uso, para este caso, garante a existência do objeto. 

Por fim, a visão do design como produção social é abordada pelo autor como uma tentativa de 

desmistificar os princípios que muitas vezes servem de entrave para a área.  

 

Em sua ótica, o designer tende a se utilizar de uma espécie de idealismo para justificar seu 

trabalho, além de se autoafirmar como portador de uma capacidade inata sensível aos aspectos 

relacionados ao design como o entendimento de formas, grafismos, entre outros. Bonsiepe 

(2011) evidencia de igual modo, essa característica quase egoísta da Figura do designer, ao 

discutir sobre o fato de se dar tanta atenção ao design de autor.  

 

De acordo com essa percepção, o enfoque demasiado no indivíduo faz com que o real 

sentido se perca que é, por sua vez, satisfazer as necessidades latentes na sociedade. Quem 

compartilha desse mesmo pensamento é Forty (2007, p. 321), ao apontar que “a história da 

arquitetura e do design está cheia de tentativas de dar sentido a edificações e objetos por meio 

das carreiras, ideias e teorias de designers conhecidos”.  

 

Em resumo, o designer não atua sozinho ao desenvolver um produto. Os fatores culturais e 

seus julgamentos e normas definem o desenho de um artefato. Assim, no próximo tópico, tem-

se como objetivo discutir a respeito dos gostos e dos limites na sociedade. 

Tabela 1 - Sete princípios do Design Universal 
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Tabela 1: Fonte: Adaptado ABNT (2020) 

 

 

2.2.1. Aspectos sociais e suas relações comportamentais  

 

O meio em que a população está inserida socialmente, revela, geralmente, seus 

comportamentos. Em países considerados de primeiro mundo, em que a renda da população é 

consideravelmente elevada, por exemplo, os indivíduos tendem a adotar exigências peculiares, 

como ida aos cinemas e teatros com frequência, leitura de livros, viagens, entre outros. Se o 

recorte for feito em uma região menos favorecida e com altos índices de vulnerabilidade social, 

os comportamentos passam a ser diferentes. A cultura que se constrói, em boa parte dos casos, 

está atrelada às condições existentes, tais como tecnologia, política e economia.  

Com o crescimento das tecnologias e, principalmente, com um cenário de pós-guerra, a 

partir de 1950, houve a necessidade de se alavancar a economia. Desse modo, começaram a 

surgir na época, principalmente nos Estados Unidos da América - EUA, novos produtos que 

prometiam facilitar o cotidiano das famílias. A partir desse exemplo, observa-se que o design 
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foi crucial para a manutenção e propagação desses produtos, permitindo o crescimento 

econômico local.  

Todavia, embora isso também seja verdade, não se pode olhar apenas por meio dessa única 

perspectiva. Três fatores foram determinantes para a criação de tais objetos: a sociedade, por 

meio de suas necessidades; a economia, que precisava crescer; e as tecnologias, que permitiram 

tangibilizar as ideias (BORDIEU, 2008; FORTY, 2007). Assim, quando se observa um 

determinado artefato, há nele uma história que às vezes pode passar despercebida. 

 O material, o estilo e sua forma estão intimamente ligados às tendências e à economia 

vigente em que foi produzido. Segundo Becker (2009, p.27): “a concentração no objeto desvia 

nossa atenção para as capacidades formais e técnicas de um meio”.  

Desse modo, o foco puramente no resultado do material pode, equivocadamente, excluir 

todos os meios que permitiram o desenvolvimento de tal produto. Ainda de acordo com o autor, 

tudo o que um meio pode produzir está interligado às limitações organizacionais que, por sua 

vez, podem afetar consideravelmente o uso do artefato. Segundo Forty (2007), o principal 

objetivo em uma sociedade coberta pelo sistema capitalista é o lucro. 

 Ou seja, embora o designer acredite que todo o processo projetual seja para dar expressão 

à criatividade e à imaginação, o verdadeiro propósito é que o produto alcance os maiores 

resultados de vendas possíveis. A situação econômica e seu sistema, portanto, são fatores 

determinantes para a criação de artefatos. Esse é um dos limitantes quando se diz respeito à 

construção e desenvolvimento de produtos voltados à inclusão, porque, no geral, demandam 

mais custos e materiais.  

Para evitar que esses projetos de caráter inclusivo sejam barrados em função do sistema, 

faz-se importante investir-se em tecnologias e em inovação, de modo a diminuir as fronteiras 

entre acessibilidade e viabilidade.  

 

Além da economia, outro fator determinante está atrelado ao gosto na sociedade, ou seja, o 

modo pelo qual as pessoas se relacionam com os objetos e os percebem. De acordo com Bordieu 

(2008, p.9): “as maneiras de adquirir sobrevivem na maneira de utilizar as aquisições”. Assim, 

o significado de um produto é compreendido por meio das convenções sociais.  

O gosto, nesse caso, é um marcador de classes, isto é, a população, de um modo geral, é 

ensinada a se comportar e a entender o mundo a partir do que lhe é oferecido, o que lhe confere 

gostos diferentes refinados ou não. Assim, seja qual for à necessidade o que se entende como 
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práticas culturais e preferências, ela foi construída, é produto da educação e está intimamente 

ligada, em primeiro lugar, ao nível de instrução e, em segundo, à origem social.  

Nesse sentido, o belo para um pode ser feio para outro, bem como o entendimento de certo 

ou errado. Esse é o mesmo motivo que faz com que as pessoas apreciem uma obra de arte de 

um pintor famoso.  

Mas se essa obra fosse levada a um local cuja cultura de difere consideravelmente, como a 

indígena, as percepções sobre a obra iriam variar. Bordieu (2008) cunhou a teoria dos campos, 

na qual os processos simbólicos formatam a estrutura da sociedade. Esta, por sua vez, cria as 

culturas e, consequentemente, o habitus, que essencialmente são os processos já absorvidos e 

reproduzidos pela população.  

Isso tudo, como propriamente dito, é ensinado e passado para cada indivíduo por meio da 

educação. Cada campo pode influenciar o outro, mas o seu limite vai até o ponto em que seus 

efeitos podem ser alcançados. Esses campos são compostos por agentes que podem causar a 

mudança de habitus e, assim, alterar a estrutura do campo.  

 

Os grandes avanços voltados à sustentabilidade, principalmente no que diz respeito à 

poluição e desmatamento, por exemplo, são trabalhados por pessoas que se engajam por essas 

causas, ou seja, são estes agentes de mudança no campo em que estão situados. 

 O que se pode perceber, portanto, é que além de qualquer necessidade ou desejo, há um 

motivo implícito que se faz importante conhecer e entender. Desse modo, ao compreender estes 

aspectos, o olhar sobre o real problema se faz mais assertivo. No próximo tópico, buscou-se 

abordar as tecnologias e técnicas que ajudam a construir um cenário inclusivo.  

 

 

 

 

2.2.2. O progresso do design inclusivo  

 

Desde o período da primeira revolução industrial, com a máquina a vapor, à quarta 

revolução industrial, com a chegada da internet das coisas, o mundo evoluiu consideravelmente 

no entendimento sobre a necessidade das máquinas e sua relação com as pessoas. Schwab 

(2016) argumenta que o termo ‘revolução’ evoca uma transformação radical e abrupta, e 
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explicita que essas revoluções aconteceram com o surgimento de novas tecnologias e novas 

maneiras de perceber o mundo. Isso provoca uma ruptura nos modos convencionais da 

sociedade e da economia, desencadeando profundas mudanças. 

 O design, no decorrer da história, sofreu importantes mudanças que alteraram o seu modo 

de projetar e de entender a sociedade. Sua preocupação deixou de ser apenas industrial e passou 

a ganhar novas modelagens, como o design participativo, o design thinking, o design 

sustentável e o design centrado no humano. São aberturas significativas para a promoção de 

uma sociedade inclusiva.  

Essas mudanças desencadearam novos estudos e muitos outros foram adaptados, como a 

acessibilidade. De acordo com Lidwell et al. (2003, p.14), em tradução livre: “o princípio da 

acessibilidade prega que o design precisa ser usável por pessoas de diversas habilidades, sem 

uma adaptação ou modificação especial”.  

Especialmente no design, no decorrer da história, a acessibilidade teve importância no que 

diz respeito às pessoas com deficiência, e foi este o foco principal. No entanto, conforme foi 

crescendo e ganhando corpo teórico e prático, o foco no desenvolvimento de projetos se 

expandiu e passou a abranger diversos aspectos, com a intenção de beneficiar a todos, e não 

apenas quem portasse algum tipo de deficiência.  

Há 4 características que servem de base para estruturar e desenvolver um projeto com o 

foco na acessibilidade: a perceptibilidade, quando o design pode ser percebido além das 

habilidades sensoriais; a operabilidade, quando o design pode ser usado além das habilidades 

físicas; a simplicidade, quando o design pode ser facilmente entendido e usado além da 

experiência do indivíduo; e o perdão, quando a incidência de erros é minimizada. A premissa 

do design acessível, portanto, é a de evitar desconfortos, prevenir erros e facilitar a vida de 

todos independentes de seu nível de instrução e habilidade de qualquer espécie.  

Nessa perspectiva, destacam-se as metodologias do design Centrado no Humano, o design 

thinking e o design participativo, que compartilham quase que do mesmo pensamento, mas 

apresentam estruturas e objetivos específicos. Estão enquadrados no que se chama de novo 

design (pós-design), vertente que busca explorar as habilidades projetuais do design, tornando-

o ainda mais interdisciplinar. Em resumo, as três principais ferramentas citadas definem-se do 

seguinte modo: o design centrado no humano busca entender as reais necessidades das pessoas 

e suas peculiaridades para, então, desenvolver algo (NORMAN, 2006).  
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O design thinking tem como propósito a busca por soluções focadas na empatia, 

aperfeiçoando o entendimento de processos e produtos (VIANNA et al, 2012); e o design 

participativo, cuja proposta enfoca-se na colaboração do público e dos demais participantes no 

processo projetual (ROSA & MORAES, 2012).  

Estas ferramentas, de um modo geral, são potenciais recursos para a construção de produtos 

e serviços voltados à inclusão, uma vez que apresentam como fator determinante as 

necessidades das pessoas. Desse modo, busca-se minuciosamente averiguar os comportamentos 

e as exigências peculiares, a fim de tornar o projeto viável e assertivo. Antes, a ideia de projetar 

afastava-se da população, ou seja, seu resultado se dava a partir de uma imposição daí a 

dificuldade e o distanciamento de indivíduos com deficiências ou com outras necessidades, pois 

não encontravam nos produtos ou nos ambientes os que precisavam.  

As percepções mais sutis são de grande importância, pois a partir delas surgem insights, que 

se caracterizam como possíveis ideias de projeto. Esses achados desenham o caminho a ser 

percorrido pelo designer. O design também se apropria de outras ferramentas, como a 

ergonomia, a fim de otimizar a interação entre os seres humanos e as máquinas em seu espaço 

de trabalho ou de convivência.  

A importância dessa abordagem enfoca-se na criação de produtos adaptados coerentemente 

aos comportamentos e posições que um indivíduo produz. Desse modo, por meio da ergonomia, 

é possível, também, solucionar necessidades latentes daqueles que possuem características 

incomuns (MORAES, 2009).  

 

No grupo dos mais simples e mais conhecidos podem-se encontrar as cadeiras de rodas, 

pisos podotáteis, ledores, bengalas, elevadores e rampas. Já no grupo dos mais complexos, há 

as colheres inteligentes Liftware Level & Liftware Stead (2017, web), cujo objetivo é facilitar 

e dar autonomia às pessoas com Parkinson na hora de se alimentar; e os carros autônomos, 

como o Google Car, agora chamado de projeto “Waymo” (2017, web), que permitirão com que 

indivíduos com os mais diversos tipos de deficiências, sejam elas físicas ou sensoriais, possam 

se deslocar com autonomia para qual for o local que desejem. 

 

As tecnologias são fortes aliadas do design e permite a criação de produtos inovadores, o 

que, consequentemente, direciona a humanidade para avanços importantes no que diz respeito 

à inclusão.  
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Figura: Tecnologias voltadas à inclusão 

 

Figura 11 - Painel semântico de Inclusão Social 

 

 

Figura 12 - Fonte: (MAISAUTONOMIA, 2017) 

 

 

 As Figuras 11 e 12 apresentam alguns exemplos de tecnologias existentes ou em 

processo de estudo. O aplicativo Be My Eyes (2017, web), por exemplo, faz com que o 

indivíduo cego possa entrar em contato com uma pessoa vidente por meio do celular, e esta 

última o ajuda a identificar o objeto que deseja. Já o aplicativo Aipoly (2017, web), por sua vez, 

permite com que o celular reconheça o objeto para o qual a pessoa aponta. 

 

 O Dot (2017, web) trata-se de um relógio que marca as horas por meio do Braille. Estes 

produtos, no entanto, muitos deles já disponíveis à população, ainda apresentam valores altos, 
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o que dificulta o acesso, principalmente em países mais pobres. Como já abordado, nas 

sociedades capitalistas, o lucro é o fator determinante na venda de um produto. Contudo, os 

avanços e as pesquisas não param. Um dos enfrentamentos desse sistema ainda é a distância 

que produz na sociedade.  

O mundo caminha para uma noção compartilhada de produção e consumo. Os produtos, de 

acordo com Manzini (2008), serão substituídos por serviços, tais como Uber, AirBnB, Spotify 

e NetFlix. Os códigos também passarão a ser abertos, como o Linux, e os espaços cada vez 

mais compartilhados, como as bicicletas de aluguel, já comum em vários países. São apenas 

exemplos de um futuro compartilhado e conectado, que trarão benefícios para todos, 

especialmente aos que apresentam algum tipo de deficiência ou dificuldade. Schwab (2016, 

p.21) defende que “a quarta revolução industrial oferece a oportunidade de integrar à economia 

global as necessidades de 2 bilhões de pessoas, criando demandas adicionais para serviços e 

produtos existentes, ao capacitar e conectar, umas com as outras, as pessoas e comunidades de 

todo o mundo”.  

 

Leitão (2015) pondera sobre o futuro próximo e as mudanças demográficas da população, 

e comenta, ao apresentar dados consistentes, sobre o empoderamento das pessoas. A 

programação visual é também algo abordado, e o apelo por mudanças nos pictogramas mais 

comuns, como o de idosos e o de deficientes, já se faz presente.  

O modo como ainda esses pictogramas são desenhados já não mais representa essas pessoas. 

Isso é reflexo de uma sociedade mutável, em constante evolução. Há ainda embargos políticos, 

econômicos e culturais, mas, com o tempo e os avanços tecnológicos e científicos, muitas 

distâncias poderão ser diminuídas.  

 

A população encontra-se sob um paradigma sistêmico e ecológico, que tem como fim 

integrar os mais diferentes conhecimentos e culturas. Essa visão holística permite um olhar 

abrangente, de modo a entender o todo, para, então, analisar as partes. As culturas híbridas, 

quando se há a integração ou a fusão de culturas diferentes, podem trazer consideráveis 

benefícios no que diz respeito ao compartilhamento de informações, de produtos e de serviços 

(CANCLINI, 2013). 

 

 

2.2.3. Design e Tecnologias Sociais 
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 O termo tecnologia vem do grego (techné e logos) que significa o conjunto dos 

conhecimentos sobre os meios de transformação dos objetos de trabalho. Contudo, “a 

rastreabilidade da palavra tecnologia é difícil, pois a ela se associam ao longo da história 

diferentes contextos sociais” (GAMA, 1986, p.8). 

 

 A tecnologia definida por Vargas (1994) atua como a solução de problemas técnicos por 

meio de teorias, métodos e processos científicos. Pode ser traduzida da associação do fazer com 

as mãos, o desenvolver e o criar com a mente, em configuração formal e subjetiva. Para mim, 

a tecnologia é o estudo amplo, a investigação composta de instrumentos, materiais e domínio 

de conhecimentos das técnicas. 

 

 As tecnologias sociais são oriundas de implicações socioeconômicas, em virtude das 

diversas transformações políticas em todo o mundo. 

 

 Deste modo, a sociedade e principalmente as populações de baixa renda, precisavam 

buscar soluções que poderiam contribuir com a subsistência social. Neste período, surgem as 

tecnologias apropriadas, que demandavam baixos investimentos adaptações socioambientais e 

potencialidade de geração de emprego. Além do empenho para conexão entre universidades, 

institutos de pesquisa e a comunidade (SEIXAS et al., 2015).  

 

 A noção de Tecnologia Social aproxima-se de grupos populacionais capazes de criar e 

gerir iniciativas bem-sucedidas localmente. Reivindica-se a valorização dos saberes popular e 

a sensibilização explicita por parte das entidadse que integram o sistema para o dialogo entre 

os saberes populares e científicos (MCT, 2011). 

 Releva-se a importância da participação acadêmica e dos conhecimentos populares para 

efetivas adaptações das tecnologias sociais, com baixo custo para implementação. De acordo 

com Seixas et al. (2015), a partir das características resultantes de um trabalho coletivo, advêm 

a construção do conceito de tecnologia social. 

Algumas características devem ser consideradas para a definição de 

uma tecnologia como sendo de cunho social: compromisso com a 

transformação social; criação de um espaço de descoberta e escuta de 

demandas e necessidades sociais; relevância e eficácia social; 

sustentabilidade socioambiental e econômica; inovação; organização e 

sistematização dos conhecimentos; acessibilidade e apropriação das 
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tecnologias; um processo pedagógico para todos os envolvidos; diálogo 

entre diferentes saberes; difusão e ação educativas; processos 

participativos de planejamento, acompanhamento e avaliação e a 

construção cidadã do processo democrático (SEIXAS et al., 2015, p. 

2681). 

 

 

Quadro 1 - Autores e conceituações de Tecnologia Social 
 

BARROS; MIRANDA. (2010, p. 61) “As Tecnologias 

Sociais são exemplos desses organismos vivos que se 

transformam continuamente, se reinventam, se recriam e 

passam a ter e promover  dinâmicas diferentes, de acordo 

com ambiente social no qual serão implementados”. 

DAGNINO, et al. (2004, p. 210-211). “(...) Em um nível 

intermediário de complexidade, tenho adoptado um 

conceito estrito e radical “de máxima” adequada para o 

momento da discussão teórica e aprofundamento 

analítico-conceitual ainda que, obviamente, não 

apropriado para o momento de ação politica”. 

DIÓGENES et al. (2013, p.1). “As Tecnologias Sociais 

surgiram com a missão de alinhar o conhecimento 

científico com os saberes populares, formando tecnologias 

voltadas para solução de problemas sociais e ambientais”. 

GARCIA (2007, p. 7). “As tecnologiais sociais 

fundamentam-se em pesquisas, conhecimentos populares 

ou científicos e tecnológicos, solucionam os mais 

variados problemas da população (desde alimentação, 

saúde, saneamento  e habitação, até atividades 

reprodutivas de desenvolvimento e defesa do meio 

ambiente, passando por áreas como as Tecnologias 

Assistivas para autonomia para as pessoas com 

deficiências, o resgate de conhecimento de povos 

indigenas  no manejo da floresta entre outros)”.  

GUSHIKEN (2004, p. 13-14). “As Tecnologias significam 

empreendimentos, organizações associativas, redes e 

iniciativas de cooperação. Também significam negócios 

que geram emprego e renda, antes de tudo do 

reconhecimento do que a fusão do saber popular com o 

conhecimento especializado proporciona ferramentas 

poderosas para inclusão social e o progresso humano”. 

ITS (2004, p. 26). “Conjunto de técnicas  metodológicas 

transformadoras, desenvolvidas e/ou aplicada na 

interação com a população e apropriadas por ela, que 

representam soluções para a inclusão e melhoria das 

condições de vida”. 

OTTERLOO (2010, p. 21). “Tecnologia Social 

compreende produtos, técnicas ou metodologias, 

reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade 

e que representam efetivas soluções de transformação 

social, de forma proativa, coletiva solidária e democrática, 

além de trabalhar com o fluxo livre de informações”(...).  

PENA (2010, p. 44). “O conceito de Tecnologia Social 

percorre as experiências desenvolvidas nas comunidades 

urbanas e rurais, nos movimentos sociais, nos centros de 

pesquisa e universidades que podem produzir métodos, 

técnicas ou produtos que contribuam para a inclusão e a 

transformação social, em particular quando desenvolvidas 

em um processo no qual se soma e se compartilha o 

conhecimento cientifico com o saber popular”. 

RTS (2012). “Produtos, técnicas/ou metodologias 

reaplicáveis, desenvolvidas na interação com a comunidade 

e que representam efetivas soluções de transformação 

social. As Tecnologias Sociais podem estar relacionadas à 

geração de trabalho e renda, acesso à água, saneamento 

básico e energias alternativas”. 

RODRIGUES; BARBIERI (2008, p. 8). “As tecnologiais 

sociais compreendem produtos, técnicas e metodologias 

reaplicáveis desenvolvidas na interação com a 

comunidade e que representam efetivas soluções de 

transformação social”. 

THOMAS; FRESSOLI (2009, p. 130). “É a construção de 

relacionamento solução de problemas, métodos de cálculo 

de desempenho, capacidades tecnológicas acomuladas, 

interação com usuários-benefíciários, interação com 

fornecedores de conhecimento e insumos, comparação com 

tecnologias convencionais, risco tecnológico, entre outro”. 

VECHIA et al. (2011, p. 132). “Definem-se como as 

metodologias e técnicas relacionadas à constituição e 

desenvolvimento de potencialidades humanas e que 

podem ser apropriadas pelos grupos populares, como as 

formas diversas de pesquisa-ação a educação popular, a 

gestão cooperativa-participativa, os grupos operativos, 
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etc”.  
Quadro 1: Fonte: Nadja Maria Mourão, 2019. Tradução nossa 2022 

 

 Conforme Bernardes e Torres (2010) existem duas correntes de pensamento para 

conceituação de tecnologia social, incluindo a própria disputa em torno do significado da 

expressão: 

 
 a) A partir do marco analítico-conceitual, ao invés de formular um conceito, foi proposta 

uma abordagem de caráter normativo, no sentido de entender que as tecnologias apropriadas ou 

alternativas, relacionadas às ciências naturais aplicadas, representam um campo de alternativas 

sustentáveis (econômica social e ambiental). 

A tecnologia social, nesse sentido, não está acordada com a tecnologia convencional 

(considerada como atividade de gestão heteronômica e práticas distanciadas da 

responsabilidade socioambiental), com pouca ou nula acessibilidade aos grupos populares 

(DAGNINO; BRANDÃO & NOVAES, 2004). 

 

 Inclusive, Bernardes e Torres (2010) relatam que diversas correntes da Tecnologia 

Apropriada fracassaram em seus movimentos, em contextos antecessores por que: 

Não havia uma ênfase no processo da construção da tecnologia e nem 

na aprendizagem coletiva dela resultante, aspectos que se constituem 

como sendo de grande valia porque a transformação social passa pelo 

engajamento, participação e apropriação de informações e 

conhecimentos dos atores socais nela envolvidos (BERNARDES & 

TORRES, 2010, p.3). 

 
Nesse sentido, são aspectos que se constituem em um importante processo, 

considerando que a transformação social passa pelo engajamento, participação e dos 

conhecimentos dos atores sociais nela envolvidos. Estas considerações são apresentadas por: 

Dagnino, Brandão e Novaes (2004); Barros e Miranda (2010); Thomas e Fressoli (2009); 

Diógenes et al. (2013); Pena (2010) e outros. 

 b) Deste entendimento, surge à concepção de Tecnologia Social como um conceito mais 

inclusivo e abrangente que envolve articulações de forma participativa e interativa com os 

diversos atores e saberes, em métodos e processos de soluções efetivas, de forma sustentável e 

replicável, gerando impacto significativo no meio onde são desenvolvidas. 
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2.4. MANUFATURA E PROTOTIPAGEM 3D 

 

 O mercado de impressoras 3D está em crescimento, tornando essa tecnologia mais 

popular e acessível para todos. Esse desenvolvimento acelerado, focado na inovação, torna essa 

tecnologia cada vez mais acessível, permotondo o empreendedorismo local (FOX, 2014).  

 Essa popularização de impressoras 3D se tornou possível devido a criação do 

 método FDM (modelagem por depósito de material fundido) e Por meio  de projetos 

comunitários online, onde dicas e tutoriais ficam disponíveis para qualquer pessoa com 

interesse poder criar sua própria impressora. 

 

 Atualmente existem diversos materiais que podem ser utilizados para a impressão 3D, 

sendo os mais populares o PLA, ABS e Nylon, cada qual com suas características de impressão, 

qualidade e resistência. Partindo para o pensamento de construção DIY (faça você mesmo) para 

produtos, percebe-se que a maior restrição existente hoje para a livre fabricação de peças em 

3D pelo método FDM está no filamento, o qual é comercializado na forma final para uso, com 

um custo alto e com propriedades e características limitadas (RAYNA; STRIUKOVA, 2016). 

O PLA é um material mais comum e além de ser biodegradável, é de fácil utilização. Uma 

grande quantidade de novos materiais, sendo estes mais resistentes e mais leves, estão sendo 

desenvolvidos de modo a tornar a impressão 3D mais rápida e barat (“Researchers use 3D 

printer to make new materials”, 2016). 

 

 Como um meio de fabricar objetos, a impressão 3D é um processo de fabricação que se 

adiciona material a partir de um código de programação gerado por um computador e inserido 

numa máquina que irá imprimir objetos camada por camada (MICALLEF, 2015). 

 Devido a grande melhora nessa tecnologia, o processo de criar coisas se tornou um meio 

de produção comum e empresas grandes e pequenas, startups, escolas, designers e artistas estão 

utilizando em ampla escala. O que torna a impressão 3D única entre outras tecnologias de 

fabricação é que ela é de fácil acesso, abrindo a porta para qualquer pessoa, que tenha desejo 

de transformar ideias em produtos físicos, peças, ferramentas e obras de arte (MICALLEF, 

2015). 

 

2.4.1. Matéria Prima 

 Os polímeros utilizados como matéria prima comercial em extrusoras vêm na forma de 
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granulado (pellets), e possuem um custo inferior ao do filamento acabado. Além do preço, pode-

se realizar a mistura de mais materiais, inclusive reciclados, desde que esses tenham afinidades 

em sua ligação química. Dependendo dos requisitos do produto a ser impresso, alguns aditivos 

devem ser adicionados para a mistura adquirir as propriedades desejadas. 

 Alguns polímeros exigem estar secos antes da extrusão, para evitar a sua degradação e 

perda de propriedades como a aderência entre as camadas. Nylon ®, poliéster, ABS, acrílico, e 

policarbonato são exemplos de materiais altamente higroscópicos, absorvendo rapidamente a 

umidade encontrada no ar. A qualidade e as propriedades do produto final são altamente 

dependentes da quantidade de umidade presente na matéria prima. 

 Entre os principais defeitos encontrados pela alta umidade, pode-se destacar 

imperfeições na superfície como furos, descolamento, ou mesmo um material espumoso 

(GILES; M.; WAGNER, 2004). 

 

 Outra desvantagem desse método é o fato de que muitas marcas de filamentos tendem 

a possuir diferentes propriedades físicas ou mecânicas, quando comparadas entre si. 

 

 Apesar do FDM ser o método mais popular e barato para a impressão 3D, sendo muitas 

vezes a porta de entrada para essa tecnologia, percebe-se que ele apresenta algumas 

desvantagens, e todas essas citadas anteriormente podem ser minimizadas quando se tem um 

filamento produzido sob demanda. 

 

2.4.2. Impressora 3D 

 

 O uso de Impressora 3D é, de fato  um das características mais conhecidas da manufatura 

digital. Ela permite a produção de um protótipo pela indústria de forma rápida, fabricação de 

produtos no menor tempo possívele sem perda de materiais, com o avanço da ciência e da 

tecnologia muitas organizações e empresas estão investindo nessa inovação a fim de 

desenvolver novas formas de processo de fabricação  de  produtos  diretamente  de  um  modelo 

computacional, dispensando ferramental, tempo e custode maneira que acompanhe a era atual, 

ou seja, a indústria 4.0, devido a uma forte concorrência no mercado. 

Viabilizando a btenção de protótipos numa fase precoce do desenvolvimento de 

produtos, com a possibilidade de realizar testes e discutir novas idéias antes de seguir para as 
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fases preliminares do processo, o que consequentemente teria um custo elevado ao necessitar 

de alterações e também trazer prejuízos se for detectado algum tipo de erro (MIETTI, 

VENDRAMETO, 2000). 

 A Iimpressão Tridimensional (3D) são máquinas de prototipagem rápida, desenvolvidas 

para criar produtos inovadores no menor tempo possível, se diferenciando das maquinas 

convencionais. No início desta nova tecnologia, as máquinas eram utilizadas apenas em 

indústrias, mas o processo se expandiu e o principal objetivo dos pesquisadores dessa área é 

adotar seu uso em escritórios e residências particulares.  

No sistema de impressão tridimensional o produto é desenvolvido graficamente em 3D 

no software computacional e em seguida o modelo é convertido em coordenadas, dividindo se 

em camadas planas, que são transferidos para a impressora em linguagem de máquina. O 

material de construção presente no cabeçote da impressora é depositado numa plataforma de 

acordo com o desenho final, formando o protótipo ou o que se deseja obter. O processo de 

impressão utiliza materiais termoplásticos, resinas, foto polímeros e alguns metais específicos 

dependendo da tecnologia empregada (VOLPATO, et al. 2007). 

 O trabalho contém a utilização de técnicas e métodos utilizados por outras áreas para 

possibilitar a identificação de falhas no processo produtivo Por meio  da prototipagem rápida 

utilizando a impressão 3D, comungando das vantagens da robótica em relação a melhor 

performance na produção de uma peça das mais variáveis geometrias.  

Para que a ideia se tornace viavel foi necessário fazer uma busca por informações 

técnicas científicas apoiando-se em pesquisas bibliograficas e topologia de teste em campo. 

Para isso, foi utilizado uma impressora 3D conectada a um computador onde as peças são 

elaboradas em um Software CAD (desenho auxiliado pelo computador) logo, convertidas para 

um formato especifico aceito pelo software de prototipagem, onde ocorrera o fatiamento 

camada por camada dessa peça e com isso, os protótipos deverá possuir as características das 

peças que deseja produzir, possibilitando visivelmente um melhor resultado, já que os mesmos 

são rapidamente impressos, testados e se necessário retrabalhados, possibilitando a produção 

fácil e rápida, consequentemente torna possível uma grande economia de material, mão de obra 

e tempo, além de um decréscimo de custo total ,sendo capaz de evitar prejuízos futuros no 

processo. 

 Pode se concluir que a entrada da impressão 3D no mercado, será capaz de superar as 

principais barreiras que outros métodos até então não conseguiram. Os resultados obtidos com 
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a utilização desta tecnologia são eficazes, uma vez que ela deixa de ser uma atividade extra, 

adotada apenas em alguns casos e passa a ser uma das etapas essenciais no processo de criação 

e desenvolvimento de produtos. A impressão 3D também objetiva descentralizar as indústrias, 

facilitando os processos de produção de maneira que não seja necessário ficarem meses 

calculando a execução prática de um projeto e a eliminação de desperdício de mão de obra que 

interliga diretamente ao desperdício de material na tentativa e erro de algumas incertezas na 

prototipagem principalmente quando ainda esses projetos se encontram em fase de 

desenvolvimento. 

 Nota-se que o futuro da indústria apresenta muitos desafios, principalmente em relação 

à capacidade das pessoas em lidar com as novas tecnologias, à restrição de informações e o 

fortalecimento das relações humanas dentro da empresa. Em África, essa nova era da 

industrialização pode significar uma oportunidade de quebrar novos paradigmas para 

manufatura digital e de expandir sua economia por meio soluções inteligentes. 

 

2.4.3. Filamentos de impressora 3D 

 Os filamentos de impressora 3D são os principais insumos utilizados na impressão 3D. 

São produzidos na forma de fio que é enrolado em um carretel. Este fio é derretido para formar 

o objeto final. 

 

 A seguir são apresentados os tipos de filamentos existentes, divididos em duas classes: 

- Os filamentos mais utilizados, como o PLA e o ABS; 

- Os filamentos menos comuns, como madeira e o tritan. 

Filamentos mais utilizados 

 PLA (ácido polilático) 

 ABS (acrilonitrila butadieno estireno) 

 PETG (polietileno tereftalato de etileno glicol) 

 NYLON 

 TPE (elastômero termoplástico) 

 TPU (poliuretano termoplástico) 

 TPC (copoliéster termoplástico) 

 PC (policarbonato) 
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 O PLA e ABS são os polímeros mais utilizados na Manufatura Aditiva, devido às 

propriedades mecânicas, físicas, qumicas, processabilidade e ao seu custo inferior se 

comparado aos outros polímeros com características semelhantes. 

 

 O Poli (Ácido Lático) - PLA é um dos principais biopolímeros da categoria dos 

polímeros biodegradáveis, devida as suas propriedades físicas e mecânicas (BELLOL, 2010). 

O PLA apresenta propriedades mecânicas como elevado módulo de elasticidade, rigidez, 

transparência, comportamento termoplástico, biocompatibilidade e boa capacidade de 

moldagem (LIU et al., 2011). Sob condições de alta temperatura e elevada umidade, o PLA irá 

degradar-se rapidamente e se desintegrar dentro de semanas ou meses. O principal mecanismo 

de degradação é a hidrólise, seguido pelo ataque de bactérias, sobre os resíduos fragmentados 

(LIM et al., 2008). Sob condições normais de uso, o PLA é muito estável e mantém a sua massa 

molecular e propriedades físicas durante anos (HENTO et al., 2005). 

 

 A primeira etapa para a obtenção deste polímero consiste na produção do ácido lático a 

partir de uma fonte de carbono (PRADELLA, 2006). O ácido lático após preparado, é utilizado 

na preparação do PLA, de natureza renovável, contendo amido ou açúcar, que Por meio  do 

processo de sinterização do ácido lático é produzido o PLA. A estrutura química deste polímero 

está apresentada na Figura 13 (BARTOLOMEI, 2016). 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 13: Estrutura do Poliácido Lático. (BERTOLOMEI, 2016) 

2.4.3.1. PLA (ácido polilático) 

Principal filamento e o mais utilizado 

➔ Termoplástico biodegradável e mais ecológico 

➔ Utilizado em louças descartáveis, produtos de higiene, embalagens de alimentos. 

 

DESVANTAGENS DO PLA 
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➔ O PLA é quebradiço 

➔ Deve-se evitar usá-lo em peças que precisam de resistência mecânica e também em peças 

com exposições a temperaturas de 60°C ou mais. 

 

2.4.3.2. ABS (acrilonitrila butadieno estireno) 

 O ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno) é Um dos principais polímeros da engenharia 

e um dos materiais mais utilizados na indústria (MANO, 1999). Oferecendo ótimas 

propriedades físicas e químicas e de fácil processabilidade, pesquisas voltadas à incorporação 

de aditivos para modificação deste material potencializam a possibilidade de aplicá-lo em novos 

ramos como peças que exigem extrema resistência em geral inclusive a alta resistência ao 

impacto (BRYDSON, 1999). A aplicação deste material vem crescendo de acordo com o 

desenvolvimento de pesquisas, sendo frequentemente. 

 

 Utilizado em vários setores industriais como a indústria automobilística, 

eletrodomésticos, aeroespacial, entre outros. Uma das maneiras de obtenção do ABS é com a 

incorporação do polibutadieno no processo de copolimerização do estireno e acrilonitrila. O 

ABS obtido Por meio  desse processo é constituído por partículas de polibutadieno e 

distribuídas em uma matriz de SAN (copolímero de acrilonitrila estireno) (KLEIN, 2009). A 

estrutura química do ABS está representada na Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Estrutura do ABS. (KLEIN, 2009) 

 Segundo filamento mais utilizado 

➔ Superior ao PLA em relação às suas propriedades mecânicas 

➔ Suporta temperaturas mais elevadas. 

 

DESVANTAGENS DO ABS 

 Gera uma fumaça tóxica, tendo que deixar a impressora em uma área ventilada 
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➔ Não é biodegradável 

➔ Necessita de maior temperatura para atingir o ponto de fusão e pode deformar depois do 

processo de impressão. 

Tabela 2 – Propriedade dos filamentos 

Filamento Material Custo Resistência 

PLA 
Plástico Biodegradável 

Baixo Baixo 

ABS Plástico Médio Médio 

PTEG Plástico Médio Alto 

NYLON Plástico Baixo Alto 

TPE, TPU, TPC 
Plástico Baixo Alto 

PC Plástico Alto Alto 

 Filamentos menos comuns 

 Na lista a seguir, estão alguns filamentos menos comuns no mercado, que possuem 

propriedades específicas ou são indicados para um determinado tipo de uso. 

Filamentos incomuns 

Tritan 

Wood (madeira) 

Solúvel (hips) 

Low Cost (baixo custo) 

Condutivo 

2.5. MANUFATURA ADITIVA 

 

 A Manufatura Aditiva (MA) é um processo de fabricação por meio da adição de material 

na forma de camadas, com informações obtidas Por meio  de uma representação geométrica 

computacional 3D do componente, originado de um sistema CAD (Computer-Aided-Design). 

Esse processo aditivo permite fabricar componentes físicos a partir de vários materiais, em 
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diferentes. O processo de construção é quase todo automatizado e ocorre de maneira 

relativamente rápida, se comparado aos meios tradicionais de fabricação (VOLPATO, 2017). 

 

 Todos os sistemas de manufatura aditiva dependem de uma representação geométrica 

tridimensional (3D) dos objetos a serem fabricados. Embora o formato denominado Standard 

Tessellation Language (STL) seja o mais utilizado nas tecnologias atuais, existem outras 

representações que podem ser empregadas. As geometrias são geradas, principalmente, a partir 

da modelagem CAD 3D, mas também é possível obtê-la a partir de scanners 3D, tomografia 

computadorizada, microtomografia, ressonância magnética, ultrassonografia 3D, fotografia, 

entre outros (VOLPATO, 2017). 

 

2.5.1. Histórico da Manufatura Aditiva 

 

 Em 1983, inconformado com a demora de 2 meses para a fabricação de pequenas peças 

plásticas para sua empresa, Chuck Hull desenvolveu um equipamento em que um feixe de luz 

incide em um tanque com resina de um fotopolímero, material polimérico que muda de líquido 

para sólido quando a luz incide sobre ele, formando o objeto camada por camada, dando assim 

entrada no pedido de patente do primeiro equipamento de estereolitografia (SLA) em 1984. 

 

 Em 1989, surgiu a tecnologia do tipo FDM a que está presente nos equipamentos nos 

dias de hoje. Ela consiste em levar um material até uma extrusora aquecida, que amolece o 

material e extruda-o criando assim, camada por camada uma nova peça (Figura 15). 

 

 
 

 

 
Figura 15 - Tecnologia FDM 
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 Figura 15: Mousta (2018) 

 

 O termo FFF veio para substituir o FDM em 2005 quando o projeto RepRap foi iniciado 

para que fosse criadas impressoras 3D no estilo faça você mesmo em código aberto. Este projeto 

foi um sucesso quando a RepRap Darwin foi a primeira impressora a conseguir se auto-

imprimir. 

 

2.5.2. Tecnologia FFF 

 

 A maioria das tecnologias de baixo custo que surgiram, especialmente a FFF, é baseada 

em alimentação filamentar (Figura 16). O fato de que a vigência do processo FDM das patentes 

ter expirado, facilitou muito esse surgimento. 

Figura 16 – Impressora FFF Mendel 

 
Figura 16: RepRap (2020) 

  

 Algumas dessas tecnologias foram por iniciativas de instituições de pesquisa que 

fizeram projetos em arquitetura aberta, ou seja, o open source. Um exemplo disso é o projeto 

RepRap, baseado em FDM, que tinha como proposta criar equipamentos que poderiam se 
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replicar, ou seja, reproduzir várias peças em novas máquinas (VOLPATO, 2017). 

 Os materiais para a impressão nessa tecnologia tendem a ser mais baratos e fáceis de 

encontrar. A FFF permite fazer pequenos objetos e grandes, tudo vai depender da capacidade 

da máquina que pode ser tanto de bancada para a criação de peças pequenas ou até mesmo de 

3 metros de altura para fabricação de casas (FABLAB, 2019). 

 

2.5.3. Impressão 3D com PLA  

 

 O ácido polilático (PLA) (Figura 17) é um termoplástico biodegradável de origem 

natural e de fontes renováveis, como amido de milho ou cana-de-açúcar. Possui boa aderência 

à mesa, baixa contração, peças dificilmente empenam, elevada dureza superficial, boa adesão 

entre as camadas e fácil de imprimir. Como o material tem alta dureza superficial ele é bem 

resistente à abrasão. Peças sujeitas a desgastes por contato são uma boa opção para serem 

impressas com esse material. 

Figura 17 – Impressão com PLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 17: 3D LAB, 2021 

 
 
 O PLA não tem uma boa resistência térmica, deixá-lo exposto ao sol pode amolecê-lo e 

perder o controle dimensional, ou seja, o material pode ficar e/ou mais largo. Esse 

amolecimento da peça pode começar a acontecer a partir de 60°C. 

 Possui também alta resistência à carga estática e baixa resistência a tração, ou seja, PLA 
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não é indicado para peças que sofrerão impacto, a menos que seja uma carga estática (3D LAB, 

2021), ou seja, a peça fabricada consegue suportar carga, mas caso sofra algum impacto, como 

cair no chão, ela será danificada. 

 

 Algumas características para impressão do material: 

1- Temperatura de extrusão entre 200°C e 215°C, varia dependendo do fabricante; 

2- Mesa de impressão a 60°C para facilitar a adesão na mesa; 

3- Velocidade de impressão a 50 mm/s. 

 

2.6. ROI - RETORNO SOBRE O INVESTIMENTO 

 

2.6.1. Levantamento de Custo 

 Adicionar os custos de logística, materiais, margem de lucro sobre o material e criação 

do projeto. Vale ressaltar que os materiais metálicos e polímeros sólidos tem um valor, 

significativo, agregado na peça final. 

 

 Não foi possível levantar dados satisfatórios para os demais processos, pois, cada 

projeto tem suas particularidades e especificações como, por exemplo, para a realização de um 

protótipo derivado da injeção de plástico, é necessária a construção de um molde, a definição 

da quantidade de peças a serem injetadas e dos tipos de materiais, dentre outras premissas e 

limitações, uma vez que, grandes ajustes de moldes ou reparos são custosos, o que muitas vezes 

inviabiliza o uso para protótipos. 

 

 Segundo as minhas pesquisas, não foi possível saber o preço de uma Impressora 3D em 

Angola, existem poucas impressoras no País e as existentes encontram-se em algumas 

indústrias, 

 O preço de 1 Kg de filamento PLA varia de 7,45 US$ a 8,69 US$. 

 Os preços das armações normais custam 9,49 US$ até ao topo, algumas de marcas 

custam 474,63 US$ em diante... 

A impressora 3D no mercado global custa por ai 487,82US$, dependentemente da marca 

e do mercado em que se encontram.  

3. METODOLOGIAS DO MATERIAL 

3.2. Passo a passo do desenvolvimento - Design Science  
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Figura 18: Ciclo das Etapas da Pesquisa em Design Science 

 

a) COMPREENSÃO DO PROBLEMA (Construção de óculos de baixo custo para pessoas 

cegas) Faixa etária das mulheres: 20 aos 40 Anos. 

Primeira etapa de um processo de pesquisa utilizando o método Design Science trata da 

compreensão do problema, assim como ocorre em outros métodos de pesquisa. 

 Em angola existem muitas mulheres com problemas de visão e muitas delas chegam à 

cegueira por falta de recursos para financiar óculos e em muitos casos para pagarem a consulta. 

Muitas delas se encontram vulneráveis, vivendo em pobreza extremas, com sustentos abaixo de 

1 USD (dolar), essas mulheres trabalham por conta própria andando toda dia até ao pôr-do-sol 

com bacias sobre a cabeça, enfrentando abusos por parte dos fiscais e clientes, e ainda enfrentam 

poeiras e sol ardente que preojudicam a sua visão.  

 

Muitas dessas mulheres após perderem a visão ficam nas avenidas, portas das Igrejas, 

supermercado, Instituições públicas e privadas pedindo esmolas. Outras são guiadas por 

crianças em idade escolar, impossibilitando a ida destes a escola. Ser mulher em África muitas 

das vezes e sinônimo de inferioridade, ainda mais com defieciência visual piora o quadro, uma 

total segregação por parte da família e sociedade. Existe um programa escolar para mulheres 
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analfabeta, mas não para mulheres analfabetas com defiências visuais. Se tivessem óculos 

inteligentes para ajudar na locomoção dessas mulheres, muitas delas solteiras cuidando dos 

filhos sozinhas será uma grande valia e oportunidade para as mesmas.  

 

b) GERAÇÃO DE ALTERNATIVA (Escolha do produto – armações) 

Nesta etapa Design Science envolve a geração de uma ou mais alternativas do artefato para 

a solução dos problemas identificados. É um processo essencialmente criativo e pode ser 

realizado de forma solitária pelo próprio pesquisador ou de forma colaborativa, envolvendo 

outros pesquisadores e os próprios atores relacionados ao problema ou à solução. 

 

 A armação é uma Tecnológia Social, pela sua função social no atendimento das 

necessidades humanas, se considerados os indivíduos que dependem deste produto em sua 

condição de órtese. O projeto do produto de armações demanda estudos e pesquisas para propor 

resoluções técnicas, formais e estéticas adequadas, mas, sobretudo para captar os aspectos 

perceptivos, subjetivos e emocionais, que despertem a afeição deste segmento social com o 

objeto. “As tecnologiais sociais fundamentam-se em pesquisas, conhecimentos populares ou 

científicos e tecnológicos, solucionam os mais variados problemas da população (desde 

alimentação, saúde, saneamento e habitação, até atividades reprodutivas de desenvolvimento e 

defesa do meio ambiente, passando por áreas como as Tecnologias Assistivas para autonomia 

para as pessoas com deficiências, o resgate de conhecimento de povos indigenas  no manejo da 

floresta entre outros)”. 

 

c) DESENVOLVIMENTO DO ALTEFATO: Construção das armações (Papelão, PLA e 

ABS) 

Esta etapa corresponde ao desenvolvimento do artefato em si bem como das condições para 

sua posterior avaliação. Este desenvolvimento pode envolver a utilização de diferentes 

abordagens. 

 

O papelão é um material reciclavel de fácil obtenção, com ele fazemos os prototipos das 

armações, utilizando as medições tiradas de algumas mulheres que se voluntariaram para fazer 

parte da pesquisa. Fez-se recorte e desenho das armações de diversos formatos e fetios. As 
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experiências sobre desenhos, e ideias de algumas armações, foi possível o desenvolvimento do 

produto em papelão, contribuindo para a inclusão e a transformação social, em particular 

quando desenvolvidas em um processo no qual se soma e se compartilha o conhecimento 

cientifico com o saber popular”. 

 

 PLA e ABS são filamentos que aparecem com alguma facilidade no mercado chegando 

a ser vendido por um preço razoável. Utilizado numa impressora 3D para reprodução em massa 

das armações. 

 

d) AVALIAÇÃO (Utilização das armações) 

O método da Design Science busca tanto a validade científica (rigor na concepção e 

condução da pesquisa) como a validade pragmática (eficácia e efetividade das soluções). A 

etapa de Avaliação tem como meta principal confrontar a proposição prescritiva de natureza 

teórico-prática, consubstanciada no “artefato”, com sua efetividadem no mundo real. 

 

Compreende produtos, técnicas ou metodologias, reaplicáveis desenvolvidas na interação 

com a comunidade e que representam efetivas soluções de transformação social, de forma 

proativa, coletiva solidária e democrática, além de trabalhar com o fluxo livre de informações. 

A construção de relacionamento solução de problemas, métodos de cálculo de desempenho, 

capacidades tecnológicas acomuladas, interação com usuários-benefíciários, interação com 

fornecedores de conhecimento e insumos, comparação com tecnologias convencionais, risco 

tecnológico, entre outro. 

 

e) VALIDAÇÃO 

Uma vez encerrado os ciclos de avaliações é realizada então as considerações finais e 

conclusões do estudo. Recomenda-se que as conclusões atem-se ao problema central da 

pesquisa e seus correspondentes objetivos, sintetizando de forma textual ou visual as lições 

aprendidas nas fases do projeto, apontando as contribuições do trabalho para a Classe de 

Problemas identificada na etapa de Compreensão do Problema. 
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Foi possivel ter uma ideia de como as mulheres se sentem mais valorizadas e com elevada 

auto-estima ao usarem as armações, dá-lhes verdadeira autonomia e confiança em si mesma. 

Com a impressora 3D é possivel reproduzir em grande escala o produto. 

 

3.1.1. Materiais – Papelão, PLA e ABS – Polímeros (Plásticos) 

3.1.1.1. Tipos de papelão  

 

De acordo com a terminologia da Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR 

5985 (2004), os principais tipos de chapas de papelão são: 

 

 Papelão ondulado simples - Um miolo e uma capa (papelão plano), ambos são 

colados um no outro e formam a chamada Face Simples, permite a curvatura da chapa. 

 

      

Figura 19: Papelão ondulado simples 

 

 Papelão de Parede simples – tem um miolo e duas Capas (papelão plano), ambos são 

colados um no outro no mesmo processo da face simples, porém agora acrescentando mais 

uma Capa ficando assim duas paredes planas e um elemento ondulado no meio. 
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Figura 20: Papelão parede simples 

 

 Parede dupla Dois papelões ondulados (miolo) e três Capas (papelão plano), ambos 

são colados um no outro no mesmo processo da parede simples, porém agora acrescentando 

mais um papelão ondulado e uma Capa ficando assim três paredes planas e duas por fora e 

uma entre elemento ondulado no meio. 

     

                                 Figura 21: Papelão ondulado duplo 

                                        

 Parede tripla Três papelões ondulados (miolo) e quatro Capas (papelão plano), ambos 

são colados um no outro no mesmo processo da parede dupla, porém agora acrescentando mais 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

  

 ©Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      56 

um papelão ondulado e uma Capa ficando assim duas paredes planas por fora e duas 

intercaladas entre os três elementos ondulados. 

        

Figura 22: Papelão ondulado triplo 

 

3.1.2. Metodologia do Projeto  

 

 A adoção da metodologia de pesquisa do Design e “Design Science” é adequada em um 

projeto de pesquisa quando há a criação de um artefato para a promoção de melhorias no mundo 

real presente ou futuro, aplicado em contexto de cooperação ou não com os atores envolvidos, 

sendo a efetividade do artefato em alcançar tais melhorias o foco do estudo. Design Science 

tem muitos aspectos que são passíveis de serem encontrados em outras metodologias de 

pesquisa, principalmente na Pesquisa Ação e no Estudo de Caso. As fases de seu caminho até 

a conclusão do projeto são: a inspiração, o problema, a idealização, o processo de gerar, 

desenvolver e testar ideias, e a implementação, caminho que vai do escritório de design ao 

mercado.  

 

 Phillips (2008) apresenta o briefing como fase primordial e complexa para a realização 

e gestão de projetos. É a partir de Phillips (2008) que o briefing será elaborado para o 

desenvolvimento do projeto.  

 

Nakao (2005) expõem sua metodologia e processo criativo no desenvolvimento de uma 

coleção conceitual de roupas em papel vegetal e performance criada, especificamente, para o 

São Paulo Fashion Week de 2004. As roupas de papel da coleção foram roupas conceituais, 

produzidas a partir da experimentação do papel como material. Nakao (2005) relata dez verbos 
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no infinitivo como fases de sua metodologia: respirar, mergulhar, mapear, transpirar, preparar, 

apontar, atacar, acordar, deslumbrar e desejar. 

 

A partir dos autores acima, a metodologia para a realização da coleção cápsula 

conceitual de armações ópticas foi elaborada. O briefing, que é a primeira fase, deverá abranger 

os objetivos e metas do projeto, seus requisitos, restrições, especificações, definição da 

temática, orçamento, posicionamento da marca, público-alvo, processos adequados, enfim, 

todos os elementos necessários que irão nortear o desenvolvimento da coleção e do protótipo 

de pelo menos um modelo.  

 

A segunda fase será a inspiração, nomenclatura conforme Brown (2010). Nela constará 

um case de construção de identidade brasileira nas coleções de moda feminina, mais 

precisamente, da marca brasileira Isolda. Esse caso tem como propósito auxiliar a proponente 

a compreender e a verificar o desenvolvimento de produtos de moda a partir de elementos da 

cultura brasileira. Nessa fase também constará a pesquisa de referência de identidade brasileira 

para a coleção a ser desenvolvida: as ilustrações botânicas que a britânica Margaret Mee fez 

das plantas da Amazônia. 

 

 Além da pesquisa de similares (excêntricos e identidade brasileira). A pesquisa de 

similares, neste projeto, será uma pesquisa de insights. Para Brown (2010), os insights são uma 

das principais fontes do design thinking onde os dados/conhecimentos que se possuí não são 

suficientes, valorizando-se o que foi experimentado por outras pessoas como projetistas e 

usuários, ideia representada pelo termo design de experiência. Para o desenvolvimento de um 

produto conceitual e experimental faz-se importante pesquisar e considerar a experiência de 

outros designers e criadores em relação às formas, materiais e incrustações.  

 

A terceira fase será transpirar e preparar, nomenclatura conforme Nakao (2005), onde 

serão elaboradas os mood boards do conceito da coleção e do painel de referências táteis e 

visuais - paletas cromáticas, texturas, grafismos, materiais, tipografia e etc. para os modelos e 

identidade visual - e também a geração e a seleção de alternativas. 

 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

  

 ©Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      58 

Estão sempre conectadas à internet com seus iPhones e iPads e suas escolhas de moda 

acabam tornando-se referências para outras mulheres. São mulheres apaixonadas pela moda, 

pela arte e pelo design.  

 

3.2.  MÉTODO – DESIGN E DESIGN SCIENCE  

  

 “Design Science” é um método de pesquisa onde são desenvolvidas e avaliadas a 

eficiência e eficácia de um artefato na solução de uma categoria de problema. Sua 

característica construtiva e prospectiva, buscando estabelecer o “como deveria ser” contrasta 

com a característica analítica de outros métodos que buscam entender “como é” o mundo real. 

 

 A discussão realizada por Simon (1996) sobre a diferenciação entre ciência natural e 

ciência artificial é necessária para a compreensão do Design Science. O autor define que a 

ciência natural refere-se a um conjunto de conhecimentos sobre uma classe de objetos e/ou 

fenômenos do mundo. A ciência do artificial é algo que foi produzido ou inventado pelo 

homem, do qual sofre intervenções. Por consequência, máquinas, organizações, economia e 

aspectos da própria sociedade (como suas instituições) podem ser classificados como instâncias 

do artificial (SIMON, 1996, p. 24). 

 

 Os artigos encontrados para a fundamentação e o detalhamento do método permitiram 

que fosse elaborado o Tabela 3, que traz uma visão geral dos conceitos de Design Research, 

permitindo, assim, o entendimento do método em questão. 

 

Tabela 3: Conceitos Design Research 

AUTORES CONCEITO 

MARCH e SMITH 

(1995) 

O Design Research tenta criar coisas que servem a propósitos humanos e é 

orientado para a tecnologia. Seus produtos são avaliados de acordo com 

critérios de valor ou de utilidade. 

 
 
HEVNER et al. (2004) 

 

Trata-se de um processo rigoroso para projetar artefatos, resolver os 

problemas observados, fazer contribuições à pesquisa, avaliar os projetos e 

comunicar os resultados para o público adequado. Cria e avalia artefatos e 

destina-se a resolver os problemas de organização identificados. 

 
VAISHNAVI e 

KUECHLER (2005) 

 

Design Research é um conjunto analítico de técnicas e de perspectivas 

(complementa as perspectivas positivista e interpretativista) para a realização 

de estudos em sistemas de informação. Envolve a análise do uso e o 

desempenho dos artefatos projetados para compreender, explicar e melhorar 

o comportamento dos aspectos em estudo. 
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MANSON (2006) 

É um processo de utilização de conhecimento para projetar e criar artefatos 

úteis e, em seguida, usando vários métodos rigorosos para analisar por que, 

ou por que não, um determinado artefato é eficaz. 

 
ÇAĞDAŞ e 

STUBKJÆR, (2011) 

Constitui um processo rigoroso de projetar artefatos para resolver problemas, 

avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando, e comunicar os 

resultados obtidos. 

 
ANDERSON e 

SHATTUCK (2012) 

É definido como estando situado em um contexto educativo real, que 

proporciona uma sensação de validade para a pesquisa e assegura que os 

resultados podem ser eficazmente usados para avaliar, informar e melhorar a 

prática em pelo menos um (e provavelmente outros) contexto. 

WANG e WANG 

(2013) 

Refere-se a um conjunto de orientações e métodos específicos para o 

processo de criação, construção e validação de um artefato no contexto de 

inovação de TI. 
Tabela 3: Elaborado pelo autor.2022 

 

 Entretanto, Design Research é uma nova perspectiva de investigação à pesquisa, ou uma 

maneira de olhar e pensar sobre a pesquisa. É mais do que uma metodologia, ainda que inclua 

certas metodologias e defina um conjunto de técnicas de análise e perspectivas positivistas e as 

perspectivas de interpretação para a realização de pesquisas em sistemas de informação. Assim, 

o conceito compreendido é “como um processo contínuo, com erros e acertos e ajustes ao longo 

de todo o processo” (MACHADO et al. 2013, p. 6). 

 

3.2.1. Paradigma do Design Research  

 

 Entender os pressupostos teóricos que sustentam o método é importante para qualquer 

pesquisador. Vaishnavi e Kuechler (2005) e Manson (2006) compararam o paradigma 

positivista e o paradigma interpretativista com o Design Research sob os pressupostos 

meteóricos da Ontologia, Epistemologia, Axiologia e Metodologia. O quadro 2 apresenta os 

pressupostos do Design Research. 

 

 No entanto, segundo Lacerda et al. (2013, p. 744), o conhecimento desenvolvido pelo 

Design Science Research não é descritivo-explicativo, é prescritivo. Dessa forma, o método 

sugere a “utilidade do artefato”. 

 

 O sentido da utilidade é explicado por Van Aken (2004), quando menciona sobre a 

missão do Design Research, que é de desenvolver o conhecimento relativo à concepção e à 

realização de artefatos; para resolver problemas de construção, ou para ser utilizado quando da 

melhoria do desempenho das entidades existentes, ou seja, para resolver os problemas de 
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melhoria. 

 

 

3.2.2. Saídas do Design Research – Artefatos 

 Se o Design é “inventar e trazer à existência”, o que é que está sendo “trazido à 

existência?”. Para responder a essa pergunta, subsidia-se no estudo de Simon (1996) que denota 

que os resultados de Design são as criações de artefatos, normalmente concebidos para 

satisfazer uma necessidade ou para atender a um objetivo. 

 Esses artefatos, em algumas vezes, têm caráter extensionista, são normalmente 

concebidos para atender a uma necessidade, ou para alcançar algum objetivo. Takeda et al. 

(1990) mencionam que os artefatos são a interface entre o ambiente externo, a situação em que 

devem funcionar, incluindo todas as leis naturais que regem o seu funcionamento, o ambiente 

interno, a substância e a organização do próprio artefato. 

 Para Manson (2006), as saídas (resultados) do Design Research ou Design Science 

Research são os artefatos, ou seja, um construto, um modelo, um método e/ou instâncias. Na 

Tabela 4, constam as definições de cada tipo de artefatos: 

Tabela 4: Tipos de artefatos 

Tipos de Artefatos Conceito 

 

 

Constructos 

Constructos ou conceitos formam o vocabulário de um domínio. Eles constituem 

uma conceituação utilizada para descrever os problemas dentro do domínio e para 

especificar as respectivas soluções. Conceituações são extremamente importantes 

em ambas as ciências, natural e de Design. Eles definem os termos usados para 

descrever e pensar sobre as tarefas. Eles podem ser extremamente valiosos para 

designers e pesquisadores. 

 

 

Modelo 

É um conjunto de declarações que expressam relação entre os construtos. Em 

pesquisas de planejamento, por exemplo, modelos representam situações como 

problema e declarações de soluções. Ele pode ser visto como uma descrição, ou 

seja, como uma representação de como as coisas são. A preocupação é a utilidade 

de modelos, não a aderência de sua representação à verdade. Não obstante, 

embora tenda a ser impreciso sobre detalhes, um modelo precisa sempre capturar 

a estrutura da realidade para ser uma representação útil. 

 
 
 

Método 

É um conjunto de passos, um algoritmo ou guia para desempenhar uma tarefa 

específica. Esses passos são baseados em um conjunto de construto e um modelo 

do espaço de soluções. Os métodos podem ser ligados aos modelos, nos quais as 

etapas do método podem utilizar partes do modelo como uma entrada que os 

compõem. Além disso, os métodos são, muitas vezes, utilizados para traduzir um 

modelo ou representação em um curso para resolução de um problema. Os 

métodos são criações típicas das pesquisas em Design Science. 

 
 

Método 

É a realização dos artefatos em seu ambiente. Após a operacionalização dos 

construtos, modelos e métodos, busca-se mostrar a possibilidade e a efetividade 

dos modelos e métodos em um ambiente real; no entanto, uma instanciação pode, 



 

 
Centro Universitário Teresa D'Ávila 

Programa de Pós-Graduação em Design, Tecnologia e 
Inovação - Mestrado Profissional 

 
 

  

 ©Estrutura do Projeto de Pesquisa – Dissertação      61 

na prática, preceder a articulação completa de seus constructos, modelos e 

métodos. Instanciações demonstram a viabilidade e a eficácia dos modelos e 

métodos que elas contemplam. 

Tabela 4: March e Smith (1995, p. 257-258); Lacerda et al. (2013, p. 749). 

 Design Research é um processo de utilização de conhecimentos para concepção e 

criação de artefatos úteis que, em seguida, utiliza-se de vários métodos rigorosos para analisar 

por que razão ou por que não, um artefato é eficaz. Esse método contribui ainda para análise e 

construção de artefatos, com intuito de compreender e explicar o comportamento e os aspectos 

de um determinado sistema. Está relacionado basicamente com duas atividades específicas, 

construção e avaliação de artefatos (MARCH; SMITH, 1995). 

 

3.2.3.  Estruturação das etapas do método 

  

 A estruturação das etapas método em Design Research, proposto por Takeda et al. 

(1990), e adaptado por Vaishnavi e Kkuechler (2005), permite a construção de artefatos: 

modelos, métodos e instanciação. Na Figura 23, observam-se as etapas do processo: 

Figura 23: Esquema de condução da Design Science Research 

   Passsos do processo               Formalismo logico       Saída                  Passsos do processo    
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Figura 23: (TAKEDA et al., 1990; VAISHNAVI; KUECHLER, 2005; MANSON, 2006; PEFFERS et al., 2008; LACERDA 

et al., 2013). Tradução nossa 2022 

 

 O processo do método Design Research inicia quando o pesquisador busca solucionar 

um problema, é a condição inicial de pesquisa. E, para isso, é necessário entender a natureza do 

problema, o contexto, as potencialidades e as limitações para que seja possível compreender o 

ambiente em que o problema está inserido.  

 

Essa fase denomina-se de consciência do problema. Manson (2006) entende que é 

nesse momento que se inicia a construção formal ou informal do processo de investigação. 

Nessa etapa, é requerida a análise de um conjunto de conceitos, teorias e relações verificadas e 

experimentalmente, sendo úteis para explicar processos e resultados organizacionais.  

 

Peffers (2004) explica que a consciência do problema é a identificação de problemas 

e a motivação, é o momento em que se define o problema e justifica-se o valor da solução.  

 

 Após a fase de consciência do problema, começa o momento sugestão ou definição dos 

objetivos para solução, como apresentado por Peffers (2004). Vaishnavi e Kuechler (2005) 

mencionam que essa é uma etapa criativa onde a funcionalidade está prevista como base em 

uma nova configuração de elementos existentes ou novos. Bortolaso (2009) explica que são 

realizadas proposições imperativas, fundamentais ao estado da arte da teoria, para produzir 

projetos ou reinventar projetos existentes. 

 

 A etapa do desenvolvimento é a efetiva construção do artefato pelo pesquisador, 

podendo ser um ou um conjunto de artefatos para solucionar o problema proposto e, para isso, 

dependerá da utilizaçao de várias técnicas em conformidade com o objeto que se está estudando. 

Para Peffers (2004) e Vaishnavi e Kuechler (2005), o artefato é desenvolvido e implementado 

nessa fase. 

 

 Na fase de avaliação do artefato, Peffers (2004), Vaishnavi e Kuechler (2005) e 

Manson (2006) explicam que deve ser analisado e testado de acordo com as condições 
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estabelecidas para validação; essa etapa contribui ao processo de melhoria do artefato 

construído. Após a avaliação, segue o momento da conclusão, quando ocorre a análise e a 

interpretação dos resultados, o artefato é consolidado. A avaliação é definida como o processo 

rigoroso de verificação do comportamento do artefato no ambiente para o qual foi projetado, 

em relação às soluções que se propôs alcançar. Uma série de procedimentos é necessária para 

verificar o desempenho do artefato. 

 

 A última fase de conclusão pode ser apenas o fim de um ciclo de pesquisa; no entanto, 

Vaishnavi e Kuechler (2005) mencionam que não são apenas os resultados do esforço de 

consolidação e a “escrita” nessa fase, mas o conhecimento adquirido pelo esforço é 

frequentemente categorizado como “firmes”, fatos que foram aprendidos. Essa etapa pode ser 

aplicada repetidamente ou os comportamentos podem ser repetidos. 

 

 Assim, um novo conhecimento é produzido. Conforme Peffers (2004), Vaishnavi e 

Kuechler (2005) e Manson (2006), isso significa que o pesquisador aprende algo novo e, caso 

as coisas não funcionem de acordo com a teoria, o pesquisador deve analisar o que está 

acontecendo, e por que isso se sucedeu. O insucesso pode ter ocorrido devido a uma 

compreensão incompleta da teoria pelo investigador, porém é mais frequentemente devido ao 

caráter necessariamente incompleto de qualquer teoria. Quando as coisas não funcionam, o 

pesquisador é forçado a voltar para a etapa de consciência, quando novos conhecimentos são 

adquiridos para que se refinem os limites da incompleta teoria que foi usada para criar o artefato 

em primeiro lugar. Se o investigador é capaz de resolver o problema, também pode levar a uma 

nova compreensão que vai modificar e melhorar a teoria original. 

 

 Quais são os fatores e/ou elementos que constituem ou possam vir a constituir o produto 

óculos que mais despertam ou que possam a vir despertar o interesse do público feminino 

melhorando, assim, a aceitação do seu uso? 

 

 Quais as especificidades inerentes ao uso, ao atendimento, às necessidades médicas e à 

produção deste produto, considerados fundamentais para garantir futuros projetos de armações, 

adequados ao público feminino? 
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4.  RESULTADOS ANÁLISE E DISCUSSÃO  

 

4.1. Construção das Armações 

4.1.1. Procedimento Operacional 

 

a) Depois de um tempo de convivência com as mulheres em causa e da explicação daquilo 

que se pretendia com o pesquisa, começamos com o desenvolvimento e criação das 

armações; 

 

b) Começamos a criar as nossas proprias armações com ajuda das mesmas, isto é, 

protopipando por empatia. Começamos por tirar as diretrizes dos rostos de cada 

participante; medimos cada uma das partes do rosto que utilizamos para construção das 

mesmas; 

 

c) Começamos por tracejar em papel A3 com as dimensões obtidas e desenhamos os 

prototipos das  mesmas. Terminados os desenhos na folha A3, fez-se o recorte dos 

desenhos e transferimos com ajuda das mulheres os recortes no papelão e 

posteriormente cortarmos os desenhos do papleão  tendo o prototipos feitos para a 

experimentação; 

 

d) Depois da experimentação e alguns ajustes, começamos a pintar. A escolha das cores 

que se utilizou foi em função do nosso clima, cor da pele das mulheres e higienização, 

por caussa da locomução diariamente das mesmas pelas arterias da cidade e bairros; 

 

e) Em função os aspectos mencionados acima, foram unanimes em escolher as seguintes 

cores: Preta, castanha e azul escura. 
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MODELAGEM OU PROTOTIPAGEM 3D 

 

oculos redondo.glb
                   

oculos retangular.glb
 

 

 

perna direita.glb
             

perna esquerda.glb
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AMBIENTAÇÃO DOS ÓCULOS 

 

 

 

Processo de Manufatura Aditiva – Impressão da Armação  
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4.2. Problemática  

 O objetivo do estudo é, a validação da viabilidade económica da implementação de um 

projeto inserido num contexto pedagógico e de apoio social, por meio do desempenho de 

funções e treino de praticas profissionais das mulheres, enquanto equipas profissional, e, aquele 

que é o seu enquadramento numa perspetiva de serviços de ótica e serviços de cuidados 

primários de saúde visual, a toda a população carenciada e referenciada em diferentes escalões 

sociais em particular. 

 

Também a pesquisa teve, como principal objetivo, a construção de armações de baixo 

preço para o público-alvo feminino angolano entre faixa etária dos 20 aos 40 anos, para isto 

foram utilizadas abordagens metodológicas do design, que consideram os indivíduos 

envolvidos como elementos centrais no processo do projeto, a exemplo do Design Science 

Research (DSR). Compreensão do Problema (construção de óculos de baixo custo para pessoas 

cegas) faixa etária das mulheres: 20 aos 40 anos, Geração de Alternativa (Escolha do produto 

– armações), Desenvolvimento do Artefato: Construção das armações (Papelão, PLA e ABS), 

Avaliação (Utilização das armações), Validação, adotado como estratégia fundamental no 

enfoque desta dissertação. 

 

 O setor tem vindo a sofrer alterações no modelo económico, muito sustentado no preço 

e em promoções comerciais que desvirtuam a componente técnica e de saúde. 
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 O setor da ótica ocular necessita que se apresentem soluções técnicas-comerciais com 

enfoque na qualidade dos serviços, que diversifiquem os serviços prestados ao nível da ótica 

ocular e dos cuidados primários de saúde visual. 

 O setor necessita de responder às carências visuais existentes numa larga camada de 

população, em particular os jovens com elevados défices de acuidade visual. 

Proposições  

1. A população local reconhece a importância da existência deste projeto pedagógico e 

social.  

2. A comunidade e as instituições locais aceitam estabelecer protocolos para referenciar 

pessoas carenciadas. 

 Pretendeu-se averiguar a dispersão do universo, incidindo no género, na idade, na 

utilização (ou não) dos óculos e uma análise mais específica sobre o resultado do rastreio, que 

isto dizer, qual o estado real da sua capacidade visual e a sua necessidade de acompanhamento.

  

 

4.2.1. Sociedade e cultura material  

 

Pode-se dizer que o design é um campo essencialmente híbrido que opera a junção entre 

corpo e informação, entre artefato, usuário e sistema. (CARDOSO, 2012, p.237) Logo, o 

designer é um agente importante na construção da cultura material de sua sociedade:                                                  

 Em tal contexto, destaca-se a importância e a responsabilidade de sua participação no 

processo de desenvolvimento de produtos para a sociedade, na medida em que a sua atuação é 

determinante na interpretação dos requisitos simbólicos, de uso e técnicos, e no 

desenvolvimento da cultura material. (ONO, 2004, p.53). 

 

Segundo Cardoso (1998) o exercício profissional do design generalizou-se a partir da 

primeira Revolução Industrial com a divisão de tarefas no sistema de produção.  

A prática do design é uma prática de representações, ou seja, trata-se da construção de 

significados que são materializados em produtos Por meio  da linguagem, sendo esta um sistema 

sociocultural de codificação de ideias sobre o mundo, capaz de compartilhar significados 

(HALL, 1997). 
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Todo projeto é construído a partir de um discurso, segundo Cardoso (2012). “O fator 

‘discurso’ refere-se ao modo como o ponto de vista de cada um encontra sua tradução para os 

outros.” (p.68). Esse ponto de vista se refere às mudanças de perspectivas presentes no olhar de 

cada um e o modo como reagem às interações com o mundo. 

 

O olhar também é sujeito a transformações no tempo, e aquilo que depreendemos do objeto 

visto é necessariamente condicionado pelas premissas de quem enxerga e de como se dá a 

situação do ato de ver. Ou seja, o olhar é uma construção social e cultural, circunscrito pela 

especificidade histórica do seu contexto (CARDOSO, 2012, p.37).  

 

 Logo, cada “discurso” tem sua projeção de olhar. As projeções dependem da cultura, 

que funciona, segundo Ruth Benedict, como uma lente por meio da qual o indivíduo percebe o 

mundo, condicionando seus pensamentos e ações. Assim, pessoas de culturas diferentes usam 

lentes distintas, as quais interferem nas suas práticas e produções do dia a dia (BENEDICT 

apud LARAIA, 2007). 

 

A cultura material, segundo Ono, é entendida “como o conjunto de artefatos produzidos e 

utilizados pelas culturas humanas ao longo do tempo, sendo que, para cada sociedade, os 

objetos assumem significados particulares”, novamente, os artefatos são materializações dos 

valores e das referências culturais do contexto de onde se vive.  Cardoso (1998) afirma que 

Por meio  da cultura material pode-se entender melhor os artefatos que são produzidos e 

consumidos, bem como a forma que estes se encaixam em sistemas simbólicos e ideológicos 

mais amplos.   

 

Em conformidade com Forty (2007), a história do design é também a história das sociedades 

por meio da cultura material, pois os objetos e produtos têm grande permanência além de refletir 

seus valores e os modos de vida e ideológicos. 

 

O design tem a função de comunicar, por meio das formas, cores, texturas, tecnologias e 

modos de produção, os discursos e as relações simbólicas e afetivas. Para Cardoso (2012), 

torna-se necessário representar a experiência por meio de linguagens (verbais e não-verbais), 

de modo que as representações evoquem sentidos e afetem a compreensão do artefato.  
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 Contudo, é importante deixar claro que “significação é um processo dinâmico, ou seja, 

que os significados não são estáveis, mas sujeitos à transformação mútua” (CARDOSO, 2012, 

p.151). Santos (2000) afirma que: 

 Os significados são relações construídas cognitivamente pelo sujeito, onde ele seleciona 

e faz conexões entre características do objeto e características de contextos, que podem ser reais 

ou imaginários. A reunião de todos os contextos possíveis de serem imaginados é o que propicia 

a dimensão total do significado de um artefato para uma pessoa. (SANTOS, 2000, p.66) 

 

 Para Santos (2000) as associações simbólicas conferidas pelos artefatos tem uma 

importante atuação sobre a identidade do usuário, pois participam da composição de sua 

personalidade. A utilização dos artefatos como expressão pessoal, de forma simbólica na 

construção da ideia de diferenciação e de pertencimento, amplifica a importância da concepção 

e criação dos artefatos, pois estes são estabelecidos como mediadores de relações sociais.  

  

 Sobre o processo de significação dos artefatos Cardoso (1998) explica que: 

      Existem apenas dois mecanismos básicos para investir o artefato de 

significados: a atribuição e a apropriação, os quais correspondem, em linhas gerais, aos processos paralelos de 

produção/distribuição e consumo/uso. Varia o grau de estabilidade dos diversos significados (sua capacidade de “aderência” 

ao artefato) mas, grosso modo, pode-se dizer que os significados atribuídos no momento de produção/distribuição tendem a ser 

mais duradouros e universais do que aqueles advindos das instâncias múltiplas de apropriação pelo consumo/uso. (CARDOSO, 

1998, p.33), 

 

 Logo, cabe aos designers, como principais participantes da criação, produção e 

distribuição dos artefatos, atribuir significados e considerar não somente o aspecto funcional 

mas também o simbólico, para que haja comprometimento com a identidade cultural e com a 

cultura material da sociedade na qual vive. Além disso, o designer tem um comprometimento 

moral com os seus projetos e criações tendo responsabilidade em relação à sociedade na qual 

está inserido. 

 

 Segundo comentado por Koskinen & Battarbee (2003, p.45) “o design empático é um 

entendimento de como o usuário vê, experimenta e sente um objeto, ambiente ou serviço na 

situação em que ele ou ela usa o objeto”. Sendo assim, Leonard & Rayport (1997) 

complementaram afirmando que esse estudo é fundamentado na observação dos usuários 
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utilizando um produto ou serviço em seu local e ambiente rotineiro, motivo pelo qual esta 

observação é diferente das técnicas de coleta de dados frequentemente utilizadas em pesquisas 

de mercado, a exemplo de grupos focais e laboratórios de usabilidade aplicados em ambientes 

diferentes dos locais habituais de ações dos usuários (Figura 24). 

 

 
Figura 24: Ilustração da interpretação empática. Fonte: Suri (2003, p.55) 

 
 

O design empático não é uma solução para todos os problemas em design; entretanto, 

seus métodos podem ser empregados no processo de desenvolvimento de novos produtos. 

Acredita-se que a melhor fase para usá-lo é na inicial de concepção contribuindo com a pesquisa 

conceitual antecedendo a etapa de projetar conceitos (Koskinen & Battarbee, 2003).  

 

 Os métodos utilizados no design empático objetivam tanto inspirar como informar a 

imaginação por meio  de encontros e trocas com pessoas reais. Conforme proposto por Leonard 

& Rayport (1997), o processo de design empático pode ser definido em cinco passos. 
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 Junto com o surgimento e a propagação da abordagem do Design Centrado no Usuário, 

outro conceito de maior abrangência, com aspectos semelhantes, porém ampliados, começou a 

ser utilizado nas pesquisas sendo essa abordagem denominada Human-Centred Design-HCD, 

conforme comentado por Giacomin (2012, p.152-153). 

 

A progressão do paradigma do design tem evoluído e 

prosperado ao longo dos anos começando com a ergonomia e 

se movendo Por meio  de fatores humanos, usabilidade, design 

centrado no usuário, inclusão, design de interação, design 

empático, design de experiência do produto,  design  de  

experiência  do  cliente,  design emocional, design emocional 

durável, branding sensorial, neurobranding, design de serviço 

e, por fim, mais recentemente, design centrado no ser humano. 

 

 Em seu artigo, Hanington (2003) justificou sua preferência por utilizar o termo 

“humano” explicando que o design é reconhecido por ser uma atividade relacionada 

intrinsecamente às necessidades e preocupações humana sendo esta característica 

“humanizada”, considerada pelo autor como HCD. 

 

 Outro fator que contribuiu para a mudança de uso da palavra ‘usuário’ para ‘humano’, 

mencionado tanto por Giacomin (2012) como por Keinonen (2010), é a inserção do termo nas 

normas técnicas internacionais, como apresentada pela International Organization for 

Standardization - ISO, na ISO 9241-210, intitulada Ergonomia da interação humano-sistema, 

sendo a parte 210: Projeto centrado no ser humano para sistemas interativos. Esta norma remete 

à origem do UCD, relacionada à interação computador-homem que, consequentemente, 

também é a origem do HCD e foi igualmente implementada no Brasil pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT sendo esta versão denominada NBR ISO 9241-210, 

conforme a apresentação da ABNT: 

Esta parte da ABNT NBR ISO 9241 fornece requisitos e 

recomendações para princípios e atividades do projeto centrado 

no ser humano, para todo o ciclo de vida de sistemas interativos 

computacionais. É destinada àqueles que gerenciam processos 

de projeto e se preocupam com a forma como componentes, 

tanto de hardware quanto de software, de sistemas interativos, 

podem aprimorar a interação humano-sistema. 
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 A norma acima apresenta, em seu conteúdo, seis princípios do que venha a ser o 

centrado no humano. 

a) Projeto é baseado em um entendimento explicito de usuários, tarefas e ambientes. 

b) Os usuários estão envolvidos em todo o projeto e desenvolvimento. 

c) O projeto é conduzido e refinado por uma avaliação centrada no usuário. 

d) O processo é interativo. 

e) O projeto aborda a experiência do usuário, como um todo. 

f) A equipe de projeto inclui competências e perspectivas multidisciplinares. (ABNT NBR ISO 

9241-210, p.8). 

  

4.3. DESIGN EXPERIENCE: EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO E A EXPERIÊNCIA 

COM O PRODUTO 

    

 As mudanças econômicas, sociais e tecnológicas ocorridas nos últimos tempos, tanto 

com os consumidores quanto com o mercado, sistemas e serviços, trouxeram novos modos de 

relações entre os indivíduos e esses fatores, proporcionando novas experiências. 

 Com o intuito de abordar e enfatizar essas experiências se situa o Design Experience 

que explora o contexto, as práticas e os papeis dos designers na atualidade. Conforme definido 

por Press & Cooper (2003) esta vertente faz ligação com duas ideias: a primeira trata de colocar 

as pessoas em primeiro lugar enxergando o mundo com os olhos delas e sentindo, com os seus 

sentidos, e a segunda dá ênfase à inovação, pesquisas, métodos criativos, promovendo 

comunicação efetiva modificando radicalmente a atuação dos designers. 

 

Mesmo havendo esta integração prática ressaltada por alguns autores, entre o UX e a 

usabilidade, Preece, Rogers & Sharp (2002) enfatizam que o objetivo do UX difere dos 

objetivos da usabilidade. Ao abordar o design de produtos interativos os autores mostram que 

dentre os objetivos para desenvolver um produto o primordial deve ser a preocupação com o 

UX, que deve avaliar como o usuário vai experimentar um produto Por meio  da sua perspectiva, 

diferente da usabilidade que tem, como objetivo, avaliar quão útil ou produtivo é um sistema a 

partir da sua própria perspectiva; desta forma são apresentados, na Figura 25, os objetivos, tanto 

da usabilidade quanto do UX, nos quais os itens que aparecem interligados ao centro e se 

referem à usabilidade e são operacionalizados Por meio  de critérios específicos enquanto os 
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objetivos do UX, dispostos no círculo externo, são menos claros, sendo então mais difíceis de 

serem definidos e mensuráveis. 

 

 

 

                                                                   Divertido  

 

                           Satisfação                                                  Emocionalmente gratificante 

 

                    Fácil de lembrar como usar      Eficiente para Ti         Uso efectivo  

 

Agradável                                                                                                                Recompensador 

 

Entreternimento                                                                                                      Favorável a criatividade 

 

                       Fácil de aprender         Ter uma boa utilidade           Seguro de usar 

 

                   Útil                                                                                         Esteticamente agradável 

 

                                                                  Motivador 

   Figura 25: - Objetivos da usabilidade e do user experience. Fonte: Preece, Rogers & Sharp (2002, p.19). Tradução nossa 2022 
 
   

Além do UX e de suas abordagens apresentadas anteriormente, o Design Experience também 

engloba o estudo denominado Experiência com o Produto, do inglês Product Experience. No 

intuito de estabelecer a diferença entre o UX e a experiência com produtos, Russo & Hekkert 

(2008) clarificam que o UX está mais focado nas questões cognitivas do usuário enquanto a 

experiência com produtos se relaciona com as experiências afetivas envolvidas na interação 

humano-produto, de forma instrumental (na qual o indivíduo interage com o produto), não-

instrumental (na qual há manipulação sem fins práticos) ou mesmo não-física (mental, quando 

se pensa nas interações já ocorridas ou que ainda poderão ocorrer). 

 

Conforme pode ser percebido pelas definições, trata-se de um estudo no qual várias 

disciplinas estão envolvidas e devem ser articuladas para só então alcançar uma compreensão 

completa da experiência. Para apresentar as diversas áreas envolvidas na experiência com 

produtos, Hekkert & Schifferstein (2008) propõem um esquema (Figura 26) no qual as diversas 

disciplinas são definidas sendo cada uma delas responsável por contribuir em determinados 

Objectivos da 

Usabilidade 
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aspectos para assim todas, juntas, convergirem na experiência, como um todo.  

 

Devido aos fatores subjetivos que compõem a experiência observa-se que os autores 

consideraram e apoiaram fortemente vertentes da psicologia nesta formação. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Disciplinas que contribuem para a experiência com o produto. Fonte: Hekkert & Schifferstein (2008, p.6). 

  

4.4. CONSIDERAÇÕES PARA A PESQUISA 

 

 Algumas considerações podem ser estabelecidas a partir do estudo realizado sobre as 

metodologias visando constituir as bases para os procedimentos investigações de campo. 

 A pesquisa que tem, como objetivo, a definição de diretrizes para o projeto de armações 

femenina, se posiciona dentro dos preceitos do Design Science Research (DSR), demandando 

uma abordagem de dados além das questões focadas no usuário deste produto; assim, este 

estudo sobre os autores consultados levantou questões que excedem o foco centrado 

exclusivamente em quem usa o artefato considerando-se todas as pessoas envolvidas nesta 

experiência.  

 

As questões a serem observadas vão além de fatores como usabilidade, possibilitando a 

obtenção de informações de caráter subjetivo como, por exemplo, a identificação de 

preferências estéticas presentes nas armações e as questões comportamentais da relação do 

usuário com o produto. 
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 Na coleta de dados a utilização de métodos apresentados pelas bibliografias 

referenciadas do HCD, também presentes nos estudos do Design Science Research (DSR), 

especialmente na abordagem do design empático, se mostra fundamental para a sondagem das 

mulheres com o intuito de coletar informações de natureza subjetiva. 

Ainda em se tratando das aplicações dos métodos para a pesquisa, é importante observar 

que dentre as etapas das metodologias foram utilizados os métodos presentes nas fases iniciais 

(que buscam obter e levantar os mais diversos tipos de conhecimento sobre e dos indivíduos) e 

finais (que buscam obter conhecimento dos indivíduos após a implementação da solução).   

 

Neste último caso, referindo-se ao levantamento de dados das mulheres usuárias de 

óculos ou levantamento de informações do uso de um produto presente no mercado e 

comercializado no momento; desta forma, não foram utilizadas as etapas intermediárias de 

geração de conceitos, brainstorming e definições de soluções, visto que o estudo não almejou 

propor nem desenvolver uma solução de produto e, sim, definir as diretrizes que auxiliem no 

desenvolvimento de diversos projetos. 

 

4.4.1. Caracterização da Pesquisa 

 

 Este trabalho foi fundamentado em pesquisa teórico-conceitual na obtenção e análise 

dos dados secundários (bibliográficos) sobre metodologias do Design Science Research (DSR), 

além de conhecimentos históricos, evolutivos e técnicos aplicados ao estudo quanto às 

armações de óculos para mulheres. 

 

  As investigações subjetivas adotaram uma perspectiva qualitativa utilizando-se técnicas 

de levantamento de dados pertencentes à metodologia citada anteriormente com o objetivo de 

identificar aspectos culturais, sociais, emocionais e psicológicos presentes nas relações dos 

sujeitos com o objeto-armação.  

 

4.4.2. Público da Pesquisa 

 

 De acordo com a metodologia do Design Science Research (DSR), foi necessário 

considerar não apenas o usuário principal, mas todos os que, de alguma forma, estão envolvidos 
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e interferem na relação do usuário, com o produto. Esses indivíduos são considerados os 

stakeholders conforme mencionado nas referências bibliográficas de Krippendorf (2000b) no 

seu discurso sobre HCD. 

 Já no contexto do design empático, Koskinen (2003) classifica os grupos de usuários 

em primário, secundário e desviantes, definindo o primário como público-alvo considerado 

fundamental para fornecer as informações. O usuário secundário se refere ao grupo mais 

abrangente de pessoas que podem ser usuários e, por fim, os desviantes, que são pessoas com 

necessidades especiais e podem contribuir, de forma inesperada, com informações para o 

projeto sendo esses dois últimos grupos responsáveis em oferecer contribuições adicionais para 

os designers e ajudá-los a testar conclusões extraídas do público-alvo. 

 

 De forma similar, no contexto do UCD, Abras, Maloney-Krichmar & Preece (2004) 

mencionam a divisão de usuários, proposta por Eason (1987), que consiste em determinar 

usuários primários que são os indivíduos que usam o produto, os secundários que, 

ocasionalmente, o fazem diretamente ou Por meio  de um  intermediário e o terciário, que é 

afetado pelo uso do artefato ou influência na decisão de compra. Os autores ainda 

complementam comentando que nem todos os stakeholders precisam ser considerados pelos 

designers; entretanto, neles o efeito dos artefatos precisa ser considerado no projeto. 

 

 De acordo com a descrição acima, inserida no contexto do design empático, os 

indivíduos a serem considerados nos projetos configuram grupos mais amplos, diferente de 

outras vertentes do UCD que consideram apenas as pessoas envolvidas com o uso do artefato 

ou do serviço. 

 

 A partir dessas referências, as quais abordam a escolha dos indivíduos a serem 

considerados no projeto (adotados no HCD), foram definidos os stakeholders da pesquisa 

contemplando os sujeitos envolvidos de forma mais direta com o público- alvo (as mulheres). 

 Os principais envolvidos com as armações infantis são o público-alvo ou usuários 

primários, ou seja, as mulheres, com idade entre 20 e 40 anos, que usam óculos de receituário. 

  

 O método aplicado com as mulheres foi denominado 'prototipar para empatia', pois 

sua essência se assemelha ao método presente na referência do Institute of Design at Stanford 
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(2013) no qual é possível obter empatia do usuário Por meio  da prototipagem desenvolvendo 

protótipos ou criando situações específicas projetadas para ganhar empatia sem, 

necessariamente, testar uma solução, o que pode ser chamado "empatia ativa" de vez que o 

pesquisador não é um observador de fora; ele cria condições para que surjam novas 

informações; assim, como o protótipo de uma solução ajuda a entender um conceito o protótipo 

empático ajuda no entendimento sobre o espaço do design e a forma de pensar das pessoas 

sobre determinadas questões. Adequando, para a presente pesquisa, o método consistiu em 

apresentar partes dos óculos para as mulheres com o intuito de que as mesmas fizessem a 

combinação que mais lhes agradasse e, posteriormente, justificassem esta preferência, de forma 

escrita. O intuito do método foi observar as preferências formais do produto do ponto de vista 

do usuário considerando-se itens, como: materiais, formatos, cores e estilos. 

 

 Posteriormente, a aplicação dos métodos e os resultados obtidos com cada um, foram 

analisados e discutidos separadamente. Como etapa final e objetivando definir as diretrizes para 

os projetos de óculos infantis, todas as informações foram sistematizadas Por meio  de 

triangulação. Dentre os tipos de triangulação existentes foi adotada, para esta pesquisa, a 

denominada Triangulação Metodológica que é definida como a utilização de mais de dois 

métodos para estudar o mesmo fenômeno sob investigação; este tipo é amplamente utilizado 

nas ciências sociais no nível de coletas dados, conforme comentado por Hussein(2009). A 

triangulação metodológica pode, portanto, ser concebida como o uso de diferentes tipos de 

métodos para responder a diferentes questões decorrentes de uma única teoria (RISJORD, 

MOLONEY & DUNBAR, 2001). 

 

 

 

4.5. TRANSMISSÃO DO DIAGNÓSTICO E AS REAÇÕES OBSERVADAS 

 

 O conteúdo deste item aborda questões subjetivas relacionadas aos modos ou maneiras 

que os oftalmologistas enfrentam ou passam as informações de diagnóstico e prescrição às 

mulheres. Os entrevistados foram questionados sobre o momento em que é constatada a 

necessidade do uso dos óculos nas mulheres e em que esta notícia é transmitida, como a mesma 

é feita e quais são as reações que ocorrem. As respostas sobre este tópico foram variadas 
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apresentando algumas divergências de relatos, sendo que alguns médicos foram mais breves ao 

tratar do assunto enquanto outros se estenderam relatando os casos que são presenciados. 

 

 Em relação à comunicação do diagnóstico da patologia, os entrevistados comentam que 

tentam fazer, de forma sincera e com naturalidade. Neste sentido foram comentadas duas 

maneiras utilizadas para transmitir tal informação; a primeira é mostrar resultados Por meio  

dos testes, a visão é medida antes e depois, mostrando para a mulher como ela estava 

enxergando e como vai enxergar com óculos; ao apresentar esta mudança, é comentado que 

existirá a necessidade dos óculos e que o mesmo deve ser usado constantemente devido ao 

momento de desenvolvimento em que o sistema ocular se encontra.  

 

Não será possível utilizar tal procedimento caso os pacientes se forem bebê ou crianças 

em fase pré-verbal, enquanto a segunda maneira de tratar com a informação é ressaltar o lado 

positivo do produto mostrando que o uso da armação não é um problema e, sim, uma solução e 

que seu uso vai proporcionar melhoria na visão. 

 

 Os entrevistados ainda comentam que, antigamente, os óculos eram um problema social; 

para a família era um fardo ter uma mulher usuária de armação, além do produto não ter uma 

aparência atrativa e, devido aos seus materiais, os riscos de quebra e acidentes eram 

potencializados, mas que, atualmente, com a intervenção do design e a presença de elementos 

lúdicos (cores e detalhes variados) é possível convencer a mulher ao uso e até trazer um 

acréscimo estético. 

 Mesmo tentando levar os problemas decorrentes das patologias pelo caminho da 

naturalidade, nas suas declarações os oftalmologistas também ponderam  comentando que deve 

existir muito cuidado com a prescrição de óculos só sendo recomendado se o grau for 

considerado importante; caso o mesmo possa ser evitado, a armação não deve ser prescrita, haja 

vista que os profissionais têm consciência e declaram que, mesmo auxiliando nos casos 

efetivamente importantes, a armação pode ser perigosa já que é um artefato rígido próximo a 

um órgão delicado e ainda assim se reconhece também que a órtese é algo a mais a lidar na vida 

da mulher. 

 

 Ainda em relação ao diálogo sobre o uso, alguns entrevistados afirmaram que a noticia 
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é passada para os pais, pois, sendo a mulher muito pequena, ela não consegue perceber o que 

se está passando e, além disto, deve ser justificado claramente, o motivo por que está sendo 

prescrita a armação. Especialmente para um público menos instruído é preciso enfatizar a 

importância de fazer os óculos, de vez que, caso contrário e conforme o que é presenciado pelos 

profissionais, não é dada a devida importância ao problema. 

 

 Como foi descrita a maneira de dar a notícia sobre o uso também foram questionadas as 

reações decorrentes deste fato; neste tópico houve algumas divergências nas declarações: 

alguns médicos afirmaram que a reação das mulheres é positiva e com boa aceitação; outros 

entrevistados disseram que a reação não é boa, tem muitas mulheres que não usam os óculos e 

só quando a deficiência chega a um nível de incômodo não suportável os óculos são aceitos, e 

por último ainda foi mencionado que esta reação varia, ocorrendo casos em que não gostam e 

casos de mulheres que até choram quando a armação não é prescrita. No caso de mulheres muito 

pequenas, assim como é difícil explicar a necessidade do uso, o entendimento também não 

ocorre, não sendo esboçadas reações contra nem a favor. 

 

  Ao considerar a aceitação do uso de óculos, um dos médicos ainda enfatizou que muitas 

vezes isto não é problema para as mulheres, porém, dependendo do grau. Conforme a 

declaração na entrevista, o médico afirma que existem algumas mulheres que não compram os 

óculos durante um período, pois eles passam por um processo de reflexão e digestão sobre o 

problema e após elas aceitarem aquilo como fato é que vão à busca dos óculos para elas. Outra 

preocupação que concerne às mulheres é a questão financeira, ou seja, o custo de ter usar óculos 

já que se trata de um produto caro que acaba sendo trocado com muita frequência tanto em 

decorrência do crescimento quanto pelo fato danificá-lo com facilidade. 

4.5.1. Conteúdo sobre as Armações 

 

 Com o intuito de coletar as informações repassadas pelo profissional para os pacientes 

em relação ao produto pesquisado foram abordados, em dois momentos da entrevista, tópicos 

que questionavam que tipos de informações e sugestões sobre armação são aconselhados e 

transmitidos. Inicialmente e se tratando de modelos e materiais e em seguida sobre manutenção 

e limpeza. 
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 Dentre os entrevistados alguns comentaram que não interferem dando sugestões sobre 

modelo ou materiais de armações, acreditando que isto é uma escolha pessoal e que deve ser 

orientada pela ótica. 

 

 Iniciando pelas declarações obtidas sobre modelos e materiais, o principal conselho 

comentado por vários profissionais é que as armações têm que ser leves e adequadas tanto ao 

tamanho do rosto da mulher quanto às lentes que vão receber; as lentes, por sua vez, são 

indicadas que sejam “inquebráveis” feitas, assim, de polímeros e não de vidro e produzidas 

conforme a patologia da mulher. 

 

 Nas entrevistas foram citados exemplos distintos de adequação de lentes nas armações; 

o primeiro exemplo é o caso dos míopes, no qual a lente corretiva possui o centro fino e a parte 

periférica grossa; desta maneira quanto maior o aro da armação maior também será a área da 

lente e, em assim sendo, maior destaque será dado às bordas grossas; dessa forma, uma armação 

com o aro menor reduzirá o peso e a espessura da lente a mostra. Outro exemplo se refere a 

alguns tipos de estrabismo, nos quais são prescritas lentes bifocais; este caso é contrário ao 

anterior, pois é aconselhável que o aro seja maior para acomodar as lentes bifocais já que as 

mesmas necessitam ser no mínimo de determinado tamanho para serem eficazes; por último, 

foi mencionado o exemplo de mulheres com catarata, que necessitam usar um grau muito alto, 

ou seja, uma lente com espessura grossa, adaptada a uma armação de tamanho pequeno, para 

ser condizente com as medidas de sua face. 

 

 Em se tratando de materiais, a grande maioria contra indica armações metálicas, por 

questão de segurança, pois consideram o material mais propício a acidentes com os usuários. 

Ainda ressaltaram que também, ao retirar esse tipo de armação sem cuidado, a mesma tem 

facilidade para entortar e caso venha a quebrar; por ter partes unidas por solda a reparação é 

dificultada. 

 

 Dentre do que é aconselhado, vários médicos comentam sobre armações feitas com 

materiais flexíveis como sendo uma opção adequada; também foram mencionadas as armações 

inquebráveis de titânio e de silicone com hastes fixas que se adaptam bem à face da mulher. 

Especialmente para mulheres mais novas existe a armação de peça única produzida com um 
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polímero flexível e maleável, difícil de quebrar. Segundo declarações, referido modelo, que tem 

dois formatos de olhos, um mais redondo e outro mais quadrado, com uma variação de tamanho 

também limitado entre pequeno, médio e grande, atrai as mulheres pequenas por conta da 

variação de cores existentes. 

 

 Outra indicação diz respeito aos modelos produzidos em acetato em que, mesmo 

podendo ocasionar alguns problemas, acredita-se que o material entorta menos e que possui um 

ajuste mais fácil, feito por aquecimento.  

 

 Em relação à forma, foi comentado que as hastes nos modelos femininas não devem ser 

longas e retas, mas devem acompanhar a curvatura do crânio e a curvatura auricular; portanto, 

serem curvadas em suas extremidades, se as hastes forem compridas ao acomodar a cabeça em 

algum lugar, a armação irá pra frente enquanto para as mulheres maiores a recomendação é que 

as hastes sejam com mola, o que permite um pouco de flexibilidade no manuseio. 

 

Em se tratando do aro foi aconselhado que o mesmo seja completo evitando, assim, 

modelos com aros com parte em fio de nylon e lentes parafusadas (sem aro). 

 Alguns oftalmologistas ainda comentaram sobre sugestões de óticas apresentando 

opiniões divergentes. Alguns profissionais indicam algumas mulheres a irem a óticas maiores, 

pois acreditam que a variedade de produto será maior e, sendo assim, encontrarão mais opções 

e, dependendo do caso, alguns modelos de armações especiais. Em contrapartida, outros 

profissionais sugerem que a compra seja feita em óticas de bairro, onde se acredita que o 

atendimento pós-venda será melhor, sendo mais fácil de levar a armação para ajustes e para 

qualquer provável reparo necessário. Em alguns casos cuja mulher apresenta má-formação e 

problemas especiais, os médicos sugerem uma ótica de confiança para garantir que a armação 

seja ajustada conforme a necessidade do paciente. 

 

 Ainda em relação às sugestões da escolha do produto, os entrevistados sugerem, aos 

cuidadores, que mesmo tendo que levar em consideração a questão financeira a compra do 

produto não deve ser baseada apenas neste critério; a mulher deve acompanhar e, de alguma 

forma, dar um aval na escolha, ou seja, achar um produto que atenda ao quesito financeiro e de 

seu gosto, pois, caso o modelo não a agrade suas chances de não usá-las, são bastante altas. 
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 Posteriormente, foi abordado ainda, em relação às sugestões sobre as armações, se era 

repassada alguma informação referente à limpeza e manutenção do produto. Alguns dos 

entrevistados repassaram o assunto, mais de uma vez, como responsabilidade das óticas; outros 

comentaram que pedem para o produto ser limpo; entretanto, não recomendam nenhum método 

ou produto para isto. E ainda há médicos que vão além das recomendações aconselhando as 

mulheres a não limparem os óculos em roupa e, sim, utilizar a flanela que veio com os óculos, 

e lavarem as lentes e a armação com espuma de sabão, aberta, deixando o mesmo escorrer para 

secar posteriormente. 

 

 Também foi sugerido que as lentes com tratamento antirreflexo não seriam uma boa 

opção para crianças em relação à limpeza, visto que as mesmas embaçam mais do que as lentes 

sem este tratamento ocasionando maior preocupação quanto a este quesito. 

 

 Em referência à manutenção do produto, a orientação é observar se o produto não está 

torto, conferindo as hastes com os óculos abertos na mesa, com as pontas das hastes para cima 

e para baixo, observando se os aros estão alinhados ou se a ponte está torta e, com a armação 

na face da mulher perceber se a mesma está bem-posicionada, pois muitas vezes as mulheres 

acabam olhando por cima do aro. 

 

4.5.2.  Adaptação da Armação nas mulheres 

 

 Com o intuito de averiguar até quanto o profissional observa e opina na adaptação do 

produto na face da mulher, foi abordado um tópico sobre o retorno ao médico para conferência 

do produto após as mulheres receberem o mesmo da ótica. Todos os médicos afirmaram que a 

conferência do produto é praticada e deve ser feita; entretanto, a resposta inesperada foi que a 

maioria relatou que, muitas vezes, o esposo/marido leva o produto sem a presença da mulher 

para a conferência da lente; portanto, não sendo possível observar o produto adaptado à face. 

Os médicos enfatizam que a conferência no produto para a mulher é essencial já que muito 

dificilmente ela reclamará se algo estiver errado; dentre os relatos falou-se de crianças que 

estavam com lentes de graus trocadas na armação e vinham usando os óculos sem perceber. 
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 O procedimento comum aos médicos é marcar um retorno da mulher após um mês ou 

quarenta dias de uso da armação. Segundo os relatos, neste momento é possível fazer uma 

intervenção caso seja percebido algum problema de adaptação do produto. O principal 

problema de adaptação relatado pelos entrevistados é a má adequação da armação no nariz da 

mulher considerando-se que o septo nasal (o osso do nariz) ainda não está desenvolvido e o 

principal problema relatado se refere às armações que não estão bem ajustadas.  

 

Se a armação é metálica e possui plaquetas, as mesmas possibilitam este ajuste e se for 

de acetato ou outro material que não tenha a plaqueta a armação precisa encaixar perfeitamente 

ao nariz da mulher. Quando esta adequação não existe, os relatos são de mulheres com armações 

nas quais as lentes têm contato com os cílios, que caem da face e permitem que o usuário 

enxergue por cima dos óculos. 

 

 Os óculos também têm que estar adequados ao tamanho do rosto da mulher; esta 

orientação precisa ser passada no momento da compra. Na entrevista foram relatados casos em 

que as mulheres estavam usando um produto muito maior que seu rosto. Os oftalmologistas 

relataram o procedimento de, em alguns casos escrever uma carta para a ótica relatando a 

inadequação do produto. Neste ponto foi ressaltado o despreparo que é presenciado por uma 

parcela dos atendentes de óticas que, por não possuírem um conhecimento especializado sobre 

o produto e sua adequação, acabam auxiliando e efetuando uma venda errada e inapropriada. 

 

4.5.3. Acompanhamento e Troca da Armação 

 

 Com o propósito de averiguar uma possível relação entre a ida ao oftalmologista e a 

troca da armação, foi questionado, aos entrevistados, de quanto tempo é o retorno para consulta 

e se existe uma relação com a troca do produto; a grande maioria declarou que o retorno vai 

depender da patologia. 

 

 De forma geral, os médicos afirmaram que quando a patologia é controlada como, por 

exemplo, uma miopia simples, o retorno deve ser semestral ou anual para que seja feita a 

refração. Entretanto, esse tempo vai ser menor, caso o problema seja em uma mulher muito 

nova se os problemas forem outros. No caso da catarata, em que os pacientes são muito novos, 
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o grau muda muito frequentemente; então, as mulheres até um ano de vida, operadas ou não 

operadas, são atendidas e verificada sua visão, a cada três meses, até completar o primeiro ano 

de vida e a quatro meses no segundo ano de vida. Se a patologia for o estrabismo é aconselhado 

que se consultasse mais de uma vez ao ano. 

 

 Dentre os médicos que preferem um retorno semestral, a justificativa comentada é que 

se sabe que, possivelmente, a mulher vai estragar o produto e se for esperar danificá-lo para 

posteriormente marcar a consulta, vai ter que aguardar um tempo sem usar os óculos; assim, 

mesmo que não haja alteração no grau, é dada uma nova receita aos responsáveis para efetuar 

uma compra futura, caso o produto seja danificado. 

 

4.5.4. Problemas e Queixas referentes à Armação 

 

 Para averiguar o que ocorre com as mulheres que já estão usando os óculos foi 

questionado, aos médicos, quais as principais queixas e problemas relatados pelos 

acompanhantes ou mesmo pelas mulheres, decorrente do uso da armação. Esta questão foi 

fragmentada em duas perguntas, a primeira em relação a problemas e queixas e a segunda 

questionando o mau uso; entretanto, nos relatos ambos os tópicos foram abordados juntos 

sendo, também, compilados aqui nos resultados. 

 

 Os médicos foram unânimes em afirmar que a principal queixa das mulheres se refere à 

quebra do produto, o que é notavelmente comum com esse público, especialmente os 20 anos, 

segundo os quais, o produto acaba sempre arranhando, a mulher o joga no chão e, devido às 

brincadeiras, acabam estragando os óculos; outra queixa é em relação a perder ou esquecer o 

produto em lugares, o que também vai acabar ocasionando nova compra, assim como a quebra.  

 

Conforme os relatos há casos de mulher em que possuem convênio com óticas devido à 

quantidade de compra de armações e que, segundo uma pesquisa realizada, acredita-se que entre 

uma consulta e outra a média de troca é de duas a três armações. Neste contexto ainda são 

mencionadas queixas de acompanhantes em relação à má qualidade dos produtos 

comercializados. 
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 Quanto à queixa específica ao uso o produto nenhuma foi ressaltado, os profissionais 

enfatizaram que as mulheres são de fácil adaptação, no sentido de se acostumarem com o 

produto, a menos que algo esteja incomodando demasiadamente. Em se tratando do manuseio, 

os profissionais comentaram sobre o costume das mulheres em retirar os óculos do rosto 

manuseando-os apenas por uma haste, o que acaba danificando o produto.  

 

4.5.5.  Aceitação do Produto pelas mulheres 

 

 Os entrevistados foram questionados sobre como é percebida a aceitação do produto 

pelo usuário, no decorrer do tempo. Os oftalmologistas acreditam, de forma geral, que a 

aceitação desse público está melhor. Conforme relatos supõe-se que isto ocorre em razão dos 

óculos estarem sendo cada vez mais considerados uns acessórios e diversos são os personagens 

e marcas infantis atualmente agregados às armações comercializadas, além da diversidade de 

modelos e cores.  

Todas essas intervenções proporcionam maior aceitação e atratividade por parte do 

público. A aceitação como acessório é demonstrada nos relatos por mulheres que possuem mais 

de uma armação e as utilizam combinando com sua roupa e também pela escolha de modelos e 

cores ousadas por parte desse público, além de alguns casos de mulher que chegam ao 

consultório e mesmo seus exames, não apontando para a necessidade dos óculos, pedem para o 

médico que as prescrevam, visto que desejam usá-los. 

 

 Nas declarações ainda são enfatizadas as mulheres para escolher o produto a fim de que 

a mesma participe do processo de escolha; com isto, a aceitação já é bastante facilitada; além 

disto, sempre se deve tentar manter a autoestima da mulher enquanto usuária do produto. 

 

4.6. ETAPAS DO ATENDIMENTO DAS MULHERES 

 

 Neste tópico são apresentados os resultados dos questionamentos a respeito de como 

ocorre o atendimento das mulheres ao chegarem à loja para adquirir o produto. De forma geral, 

foi relatado que no primeiro momento é importante deixar as mulheres à vontade e ambientadas 

ao local; mencionada etapa é importante, pois, conforme relato, algumas mulheres acreditam, 

às vezes, que a ida à ótica é uma continuação da consulta médica e por isso chegam retraídas 
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ao local. 

 

 Para deixar as mulheres à vontade nesse primeiro momento, elas ficam livres para 

observar os produtos, quando os mesmos estão expostos ou são oferecidos brinquedos, papel e 

lápis para desenhos e atrativos, como alimentos para deixá-los ambientados. Conforme 

comentado e observado nos locais visitados, os estabelecimentos contam com: imagens de 

personagens com óculos e fotos de mulheres usando o produto, mobiliários projetados para o 

público com dimensionamento adequado, cores saturadas e cantos abaulados, amarelinha 

pintada no chão e televisão passando filmes e desenhos de mulheres. Esses recursos variam 

conforme as lojas, mas na maioria dos lugares visitados havia pelo menos um desses recursos 

para o atendimento feminino. 

 

 Conforme os comentários, após o período de familiarização os profissionais começam 

a apresentar e introduzir os produtos iniciando-se propriamente o atendimento. Dentre os 

procedimentos mencionados nos discursos para o atendimento o primeiro se trata de observar 

a receita médica para saber qual a patologia da mulher e o tipo de lente que a armação irá 

acomodar. Ainda relacionado às instruções do médico, caso o grau seja baixo é questionado se 

existe alguma orientação para o uso averiguando, assim, se o mesmo deve ser constante ou 

apenas para o período escolar. 

 

 O procedimento seguinte está relacionado ao formato do rosto da mulher para só então 

buscar opções de modelos de armação que fiquem em harmonia com a face. Conforme relatado, 

nisso inclui a observação do septo nasal da mulher que é importante para a acomodação da 

armação na face e a sensibilidade da pele, que deve ser observada para evitar, por exemplo, o 

uso prolongado de uma armação pesada e com plaquetas no nasal, o que pode provocar marcas 

e hematomas. 

 

 Outro fator observado é o perfil psicológico da mulher para que o modelo de armação 

esteja condizente com sua personalidade e que, além da melhoria da visão, o produto venha a 

se agregar ao seu estilo. Conforme descrito por Miguel Gianinni, o perfil psicológico é refletido 

na aparência do usuário definindo se o produto virá em primeiro plano (destacando-se antes 

mesmo que o usuário), acompanhará a aparência do usuário (estando incorporado ao usuário) 
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ou estará no anonimato (passando despercebido); com o perfil psicológico deve-se trabalhar a 

autoestima do cliente, sentido em que seria condizente que pessoas introvertidas e mais 

recatadas optassem por um modelo de armação mais discreto e para pessoas extrovertidas e 

ousadas seria possível optar por uma armação com características formais mais expressivas. 

 

 Durante a compra as mulheres acabam observando os produtos expostos na loja e é 

relatado, em alguns discursos, que às vezes os modelos desejados não se adequam à patologia 

do usuário e por isso até em algumas das óticas os produtos não ficam à mostra ou ao alcance, 

para que não haja preferência e o desejo por um produto que não vai ser adequado. Por isto, 

especialmente para as mulheres, é importante que os atendentes direcionem as opções 

adequadas para evitar frustração e o cansaço das mulheres, que possuem paciência limitada para 

experimentar muitos modelos. 

 

 Dentre os procedimentos acima alguns relatos foram diferentes retratanto que  ocorrem 

posturas distintas entre os profissionais. Em um relato, o atendente adota uma posição mais 

passiva deixando as mulheres e acompanhantes decidirem opções de modelos dentre a 

variedade apresentada. No outro relato há uma postura mais dominante na qual, por conhecer o 

produto, já são observados o formato do rosto e a receita apresentando, assim, o que o mesmo 

julga ser adequado; a terceira postura observada se trata de um equilíbrio das duas anteriores, 

nas quais se observam a limitação da receita e o rosto da mulher; entretanto, é questionado se 

existe algum tipo de preferência. 

 

 Analisando esses procedimentos, o último relato de postura adotada parece ser o mais 

indicad por considerar as limitações da necessidade do produto e as preferências pessoais 

alcançando um equilíbrio entre aspectos funcionais e de preferências. 

 

 Após a definição do modelo ainda há um momento mencionado pelos profissionais 

como desafiador, que é mensurar a distância pupilar e fazer as marcações no produto para 

auxiliar na confecção das lentes; este trabalho é dificultado devido falta de definição das 

escolhas das armações entre elas. 

 

4.6.1.  Escolha da Armação 
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 Neste tópico foram consideradas duas perguntas do questionário sendo uma delas uma 

questão quantitativa. 

 

 A maioria das respostas foi em ambos os locais pesquisados, de reações consideradas 

Ótimo, que teve como as principais definições: Feliz/Empolgado/Animado/Ansioso/que 

Gosta/Adora escolher o produto. Uma parcela menor descreveu uma reação considerada 

mediana na qual o comportamento/reação das mulheres foi definido como: Normal, Tranquilo, 

Sem Problemas, Se comporta bem. E, por fim, apenas três relatos do total descreveram a 

experiência como Ruim, justificando pelas seguintes razões: por não gostar de escolher/ por 

ficar afobado/por se incomodar. 

 

 De forma geral, a reação das mulheres no momento da compra é descrita como bastante 

positiva tendo, inclusive, cuidadores que mencionaram que a reação/comportamento dos 

mesmos com esta experiência, se assemelhava ao momento de comprar roupa. O exemplo do 

seguinte relato: 

 

-"... ansiosa, feliz, é como se fosse comprar algo como roupa, sapato, chocolate, brinquedo, faz 

parte do que a faz feliz..." 

 

 Tal comparação aproxima a armação e sua experiência de compra, a um produto 

(vestuário) que está relacionado, em grande parte das vezes, ao prazer, ao divertimento e estilo, 

reforçando também a característica de acessório da armação. 

 

4.6.1.1. Usabilidade 

 

 Este tópico se refere ao discurso das mulheres que expressaram, de forma positiva ou 

negativa, a experiência de serem usuários dos óculos. Sendo, na maioria dos discursos, definido 

como gosta ou não gosta de usar o produto. 

 

Alguns recortes dos discursos que ilustram este tópico. Discursos da faixa dos 20 anos: 

“... Bem, mais olhando de certo jeito usar óculos é ótimo e eu adoro! ...” 
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“(...) vou usar para ver se, eu gosto, comecei a usar, e gostei...”(SIC) 

“... os óculos, não gosto muito de andar com eles...” 

 

Discursos da faixa dos 40 anos 

“... eu não gosto de usar óculos...”. 

“... eu adoro meus óculos...”. 

“... eu adoro uso oculos e eu gosto de usar oculos e muito bom...”(sic) 

 

4.6.1.2. Simetria, Textura e Padrões Faciais 

Os conceitos de simetria, texturas e padrões remetem à questão da natureza e da cultura, e 

acendem uma miríade diferenciada de posicionamentos antropológicos, biológicos, econômicos, 

filosóficos e sociológicos. 

 

O rosto, por sua vez, não se revela apenas como componente de elementos orgânicos: está 

inserto na vida cotidiana, nas relações de produção e troca, é um meio de comunicação, pois, 

por meio de signos ligados à linguagem, expressões, sinais, instituições à qual pertence 

permite sua ligação com o outro rosto. 

  

Logo, o rosto e sua simetria, sua textura e seus padrões se tornam lugares onde se 

instituem ideias, emoções e linguagens, sendo uma interação sensório- motora dos sentidos à 

ação: nesse jogo o rosto fala e é também falado pelos outros, sendo um múltiplo lugar de 

significações, que a cultura permite revelar. 

 

Na verdade, simetria, textura e padrões faciais, além de biológicos, devem ser considerados 

constructos culturais interdependentes, e que apresentam uma diversidade relevante de estados e 

que suscitam imensa gama de atitudes. 

 

Por sua vez, a cultura opera ativamente na sociedade: ela não é um domínio separado ou 

instância autônoma de valores humanos, nem uma instância que paira sobre a vida material 

em uma super estrutura  que reflete a base. 
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Assim, cumprem uma função ideológica dual: isto é, simetria, textura e padrões faciais 

funcionariam como garantia ou não da integridade de uma pessoa, no grau de proximidade 

ou de afastamento em relação ao conjunto de atributos que caracterizam a imagem do indivíduo, 

em termos do espectro das tipificações. 

 

E, por meio de complexos mecanismos de incorporação de estereótipos faciais, o rosto 

tornar-se-ia então uma superfície cultural, um terreno onde seriam cultivadas expectativas 

sociais. 

 

O rosto, nesse sentido, se apresentaria como objeto de veleidade quando estruturado 

milimetricamente à luz da simetria, da textura e do padrão: seriam rostos esteticamente belos, 

bem-sucedidos e, portanto, desejados.  

 

O rosto se desconectou do conjunto corporal, era autônomo, depois, novamente combinou-se 

ao corpo que, mais adiante, na década de 1980, também teve seu protagonismo e, finalmente, ao 

final dos anos 1990, ambos tornaram-se uma única massa plástica requerida ao extremo para 

portar-se bela (Holmlund, 2001; Vigarello, 2006; Renz, 2007). 

 

Segundo a egrégia teoria das proporções herdada do arquiteto romano Vitrúvio, o homem 

proporcional possui um rosto dividido horizontalmente em três partes simétricas: 

Uma que vai desde o início do cabelo até as sobrancelhas, outra desde as sobrancelhas até o 

acúleo do nariz, e a terceira que vai do acúleo do nariz até o queixo. Segundo esta proporção, a 

largura do rosto deve medir dois terços de seu comprimento. A distância entre os olhos deve 

corresponder, no plano horizontal, exatamente à largura do diâmetro nasal (Farkas, 1995; Bozkir 

e col., 2004; Wildberger, 2005; Renz, 2007). 

 

A imagem (Figura 27) apresenta, em três partes iguais, a imagem da simetria ideal de acordo 

com o padrão vitruviano, onde as medidas e as suas divisões correspondentes equilibram 

milimetricamente as diferenças necessárias à armação da fácies harmônica (Farkas, 1994; 

1995).  
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Esse é um padrão que se conhece como modelo clássico ou razão áurea, e que ainda hoje 

conta com muitos adeptos entre os cirurgiões plásticos mesmo que a ciência tenha provado que 

se trata de um modelo insustentável cientificamente (Farkas, 1995; Bozkir e col., 2004; Renz, 

2007). 

Figura 27: Simetrics, fotografia de Paul Davidson, 2006. Disponível em: www.pauldavidson.com.uk/simetrics 

 

    Contudo, o corpo humano tem sido o alvo de investigação sobre a essência do segmento 

áureo na natureza há muitos séculos (Wildberger, 2005): 

Foi Leonardo da Vinci que denominou a razão áurea de divina proporção, inclusive 

utilizando-a na famosa Monalisa, de 1502: se construirmos um retângulo em torno do seu rosto, 

veremos que está na proporção áurea. Poderemos subdividir este retângulo usando a linha dos 

olhos para traçar uma reta horizontal e teremos novamente a razão áurea. Poderemos continuar a 

explorar esta proporção em várias outras partes do corpo. (Lauro, 2005, p. 44) Freud (1980, p. 

161) dizia que “a anatomia é o destino”, pois todos os símbolos de um estatuto social são 

extensões do eu e o rosto passaria desta maneira do estatuto atribuído ao estatuto adquirido. 

 

Assim, a anatomia facial deixaria de ser um destino para tornar-se um projeto, uma projeção 

do eu na imagem do rosto: as aparências seriam manipuladas, a sedução lutaria contra o destino 

anatômico. 

 

Por outro lado, foi somente em 1950 que Mauss (2005) declarou que o homem não é o produto 

do seu corpo, mas é ele quem produz seu próprio corpo em interação com os outros, por meio 

http://www.pauldavidson.com.uk/simetrics
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da sua imersão no universo simbólico e visual da sua cultura. 

Logo, o rosto não é uma fatalidade, uma natureza, mas ele é objeto de uma construção social, 

cultural, individual: ocorre, portanto, uma verdadeira “antropologia facial” que considera o 

rosto como uma ficção da cenografia social (Mauss, 2005). 

Destarte, o significado facial varia de acordo com a sociedade, varia em função do estatuto do 

indivíduo naquele contexto. 

 

Isso pode sugerir que a aparente realidade imutável, que significa que todos os indivíduos têm 

rostos, precisa ser pensada em um contexto cultural específico. Assim, os rostos não falam per 

si, se eles anunciam algo é aquilo que a própria cultura os autoriza a falar. 

 

Acredita-se que, ao se discutir a rosto humano, sua beleza e simetria, seja preciso considerar 

tanto os critérios culturais e antropológicos, como os eventos biológicos e fisiológicos 

“biofisiológicos” que oco rrem para sua depreensão. 

 

O rosto oferece informações sobre a identidade individual sexo, etnia, juízo de idade 

(juventude e velhice), semelhança e estética, suas interações (hostil-amistosa), desejos e 

estados emocionais temor, coragem, raiva, tédio, aversão, tristeza, alegria etc. 

 

 

Forma do rosto 
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Figura 28: Formas de rostos. http://www.blablablaegargalhadas.com/2014/10/oculos-de-sol-ideal-para-o-seu-rosto.html 

 

 

 

Figura 29: http://sossolteiros.bol.uol.com.br/  

 

4.6.1.3. Justificativas Escritas 

http://www.blablablaegargalhadas.com/2014/10/oculos-de-sol-ideal-para-o-seu-rosto.html
http://www.blablablaegargalhadas.com/2014/10/oculos-de-sol-ideal-para-o-seu-rosto.html
http://sossolteiros.bol.uol.com.br/qual-oculos-e-melhor-para-cada-formato-de-rosto-masculino/
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 As justificativas escritas pelas mulheres foram analisadas computando-se as principais 

características que elas mencionavam como responsáveis pela escolha. Observando os dados 

gerais das mulheres, a característica mais comentada e com a frequência muito maior que as 

outras, é a Cor, seguida do Detalhe das hastes. A marca do produto foi mencionada por apenas 

um representante de cada gênero sendo, então, uma parcela muito pequena. 

 

 No conjunto feminino a característica mais comentada é, em geral, a Cor, sendo 

pontuada por algumas meninas a preferência pelas cores da frente e da haste; em seguida, vem 

o Detalhe da haste e algumas mulheres mencionaram também o Detalhe frontal existente em 

algumas frentes apresentadas; posteriormente, as mulheres falaram do Formato em geral, 

seguido do Modelo, com pequena parcela comentada do Material e do Acabamento da cor. 

 

4.6.2. ESTILO DE VIDA DA MULHER ANGOLANA 

4.6.2.1. Mulher Zungueira (Vendedora Ambulante): O Reflexo da Economia 

Angolana 

 

Com “satisfação” vejo diariamente o esforço de mulheres a maioria delas com crianças 

ao colo, apesar de tal situação na maioria das vezes não lhes ser favorável, não desistem. 

Pessoalmente as considero de guerreiras, pois perante adversidades e turbulências mantêm-se 

firmes, possuem forte capacidade de resiliência. Faça sol ou chuva, procuram sempre encontrar 

diversas formas de vender os seus produtos e obter algum rendimento que garanta o sustento 

das necessidades prementes dos seus filhos e em casos excepcionais dos seus parceiros ou 

maridos; A actividade informal em Angola e no caso concreto "Zungueira" data desde a muito, 

estudos apontam que, a mesma teve a sua génese no período pós independência no ano de 1975, 

fortemente impulsionada pela situação económica de Angola. A actividade ganhou um maior 

realce no ano de 2002 com o advento da Paz, atingindo proporções significativas.  

 

O conflito armado que o País esteve imbuído durante quase três décadas é apontado 

como o principal propulsor desta actividade, pois uma parte considerável da população foi 

obrigada a abandonar o seu habitat, os campos agrícolas e postos de trabalhos e instalar-se nos 

principais centros urbanos.  
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Tal conforme realça Jensen e Pestana (2010, p.6) “a guerra deslocou cerca de 4,5 

milhões de pessoas que abandonaram as suas comunidades para se refugiarem nos maiores 

centros urbanos do país ou em países vizinhos. Isto deixou despovoadas largas áreas rurais e 

deu origem à criação de musseques e bairros Peri-urbanos densamente povoados, em particular 

à volta da capital, Luanda” 

 

Chivinda (2015) descreve a Zungueira como uma “mulher sofredora, lutadora, que põe 

em risco a sua vida para dar dignidade ao outro. No mais profundo do seu ser não existe outra 

motivação senão dar vida àqueles que lhe foram confiados. Essa é a mulher que caminha o dia 

todo de baixo do sol ardente e calor infernal que a atormenta. Impressiona a capacidade lutadora 

dessa mulher, mãe zungueira, que tem de equilibrar o peso que carrega sobre cabeça, com o 

filho que às costas, e algumas vezes, outro no ventre, como o presenciamos” 

 

De acordo NZATUZOLA (2006, p.4) “Em Angola o sector informal urbano é actualmente 

dominado por vendedores pobres em situação de auto - emprego, dando a impressão de que 

apenas os pobres pertencem a este sector. De facto, é no sector informal que alguns dos 

elementos mais ricos da sociedade angolana também produzem grande parte do rendimento 

familiar”.  

 

Existem outras que podemos evidenciar como estando também na origem da ou na 

massificação desta tipo de actividade informal:  

 Taxa de Analfabetismo > 50%; 

 Desemprego, > 24%  

 Pobreza, 36 – 40%;  

 Agregado familiar em número considerável, geralmente em número superior a 5 

(cinco);  

 Assimetrias Regionais e Locais, sendo grande parte do Orçamento concentrado nas 5 

(cinco) principais Provinciais do País. 
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Mulheres na venda ambulante dentro da praça do 4 de Abril na cidade de Benguela. 

Realidade de muitas mulheres em Angola/África. 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O CAMPO DO DESIGN E SUAS INTERFACES 

 

• Simbologia, Relação Social e a Identidade do Design para a Comunidade Angolana no 

desenvolvimento do Produto, caso Armações de Óculos;  

• A linha do Campo do Design e as Tecnologias Sociais, Caso Angola;  

• ROI – Custo das Impressoras 3D, Filamentos (Kg) / número das armações produzidas 

e o Desenvolvimento do Produto - DP;  

• A relevância do Projeto Aberto para todos, em particular em Angola como parâmetro 

de Inclusão Social e a atuação do Design na África;  
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4.6.3. PROTOTIPOS E TESTES DE USABILIDADE               

 

a) b) 
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c)                                                                                                    d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

e)                                                                                               f) 
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g)                                                                                              h) 
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ii)  
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iii)  

i)                                                                                  j) 
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k)                                                                                              

l) 

 

m)                                                                                      

n)  
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i)  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

o)                                                                                             p) 
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q)                                                                                            r) 

s)                                                                                         t) 
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u)                                                                                    v) 

Fonte: O autor (2022) 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O estudo das normas técnicas – ABNT - vigentes e aplicáveis aos projetos mostrou 

abrangência de dados gerais para as armações sem segmentação por público, ou seja, sem 

informações direcionadas aos modelos femininas além de não contemplar outros aspectos 

como, por exemplo, a relação do produto com as patologias as quais pretendem auxiliar. 

 

 Desta forma, a escolha por tal abordagem foi alinhada visando à necessidade observada 

em pesquisar e levantar aspectos para o exercício do design contemplando questões que 

auxiliassem na apreensão de relações de uso (muitas vezes estigmatizado), com vista a captar e 

estabelecer diretrizes para o projeto, desde que facilitassem a apropriação das mulheres com a 

órtese. A escolha do Design Science Research (DSR) como aporte teórico deu suporte e 

instrumentalizou o estudo, tal como os procedimentos “de campo” configurados em pesquisa 

qualitativa propiciando auferir na parcela significativa de resultados esperados nesta pesquisa.   

 

 Para as mulheres usuárias de óculos foram aplicados dois métodos obtendo-se um 
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volume maior de informações de diferentes naturezas, o que cercou as relações perceptivas, 

emocionais de uso e preferências envolvidas na relação objeto das mulheres. Desta forma 

prototipar para empatia se complementaram sendo o primeiro responsável por informações 

mais abrangentes e subjetivas e o segundo por informações direcionadas ao produto e suas 

partes. A realização da pesquisa com as mulheres foi positiva, rica, participativa e os resultados 

obtidos possibilitaram levantar a diversidade de questões almejadas. De forma geral, pode-se 

afirmar que houve acerto nas cinco estratégias de coleta de dados, em todos os grupos e locais, 

validando a adoção do design centrado no humano para pesquisas com mulheres, como 

estratégia importante para a obtenção de dados complexos e de caráter subjetivo em produtos. 

 

 Observou-se, nos levantamentos, que atualmente o investimento em design para as 

armações infantis no sentido do uso de novos materiais, formas, combinações de cores e 

inserção de elementos, como marcas e personagens pertencentes ao universo adulto, 

proporciona uma aceitação melhor e apropriação do produto pelas mulheres. De acordo com os 

resultados obtidos infere-se a necessidade de que o projeto seja adequado a este público, tanto 

nos aspectos funcionais quanto nos formais. Verificou-se, também, que ainda existe uma 

parcela das mulheres que não se sentem confortáveis com o produto, por diferentes motivos, 

dentre eles os socioculturais, como o estigma do usuário ser alvo de comentários maldosos, fato 

relatado na pesquisa que agrava o processo de aceitação. 

 

 A Manufatura Aditiva (MA) está em pleno crescimento mundial. É um processo de 

fabricação diferenciado dos outros mais comuns pelo fato de não trabalhar com a retirada de 

materiais e sim, inserindo-os. A possibilidade de poder produzir peças de várias formas e 

tamanhos de uma maneira rápida e prática utilizando apenas a técnica de sobreposição de 

camadas permite que vários estudos sejam feitos sem que haja necessidade da criação de um 

molde, tampouco a usinagem de algum item. A tecnologia Fabricação por Filamento Fundido 

(FFF) permite que um filamento seja amolecido por um bico extrusor e este material seja 

depositado numa mesa para que, camada por camada, ganhe forma. 

 

 Finalmente, para as futuras pesquisas acadêmicas, acerca do baixo custo dos das 

armações, é sugerido o estudo da Sinterização Seletiva a Laser (SLS) com materiais poliméricos 

e metálicos, método que poderá surtir efeitos na redução de tempos de produção de moldes, 
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desperdício de matéria prima, além da criação de objetos mais complexos e detalhados, 

podendo ser um método alternativo à meios convencionados vistos até aqui. 
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	A segunda, por sua vez, é limitada por regras e instruções de produção. Ele destaca, no entanto, que por mais que os profissionais da área tentem fazer julgamento de separação desses termos, o entendimento de design abrange ambos os princípios, o que ...
	A visão carismática é mais idealista e caracteriza-se por seu forte apelo ao emocional, explorando aspectos que parecem transcender a realidade. A aparência, pautada em termos como beleza e graça, é trabalhada como meio de tornar o objeto especial e,...
	A visão funcionalista, por sua vez, prega que a forma precisa seguir a função dos artefatos, ou seja, a beleza de um objeto é definida por sua funcionalidade. Desse modo, sua busca enfoca-se em resolver os problemas que estão atrelados ao uso de um a...
	Para os funcionalistas, a estética é utilizada como fórmula harmônica, apoiada na psicologia da forma, conhecida como Gestalt. O valor de uso, para este caso, garante a existência do objeto. Por fim, a visão do design como produção social é abordada p...
	Em sua ótica, o designer tende a se utilizar de uma espécie de idealismo para justificar seu trabalho, além de se autoafirmar como portador de uma capacidade inata sensível aos aspectos relacionados ao design como o entendimento de formas, grafismos, ...
	De acordo com essa percepção, o enfoque demasiado no indivíduo faz com que o real sentido se perca que é, por sua vez, satisfazer as necessidades latentes na sociedade. Quem compartilha desse mesmo pensamento é Forty (2007, p. 321), ao apontar que “a ...
	Em resumo, o designer não atua sozinho ao desenvolver um produto. Os fatores culturais e seus julgamentos e normas definem o desenho de um artefato. Assim, no próximo tópico, tem-se como objetivo discutir a respeito dos gostos e dos limites na sociedade.
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	2.2.1. Aspectos sociais e suas relações comportamentais
	O meio em que a população está inserida socialmente, revela, geralmente, seus comportamentos. Em países considerados de primeiro mundo, em que a renda da população é consideravelmente elevada, por exemplo, os indivíduos tendem a adotar exigências pec...
	Com o crescimento das tecnologias e, principalmente, com um cenário de pós-guerra, a partir de 1950, houve a necessidade de se alavancar a economia. Desse modo, começaram a surgir na época, principalmente nos Estados Unidos da América - EUA, novos pro...
	Todavia, embora isso também seja verdade, não se pode olhar apenas por meio dessa única perspectiva. Três fatores foram determinantes para a criação de tais objetos: a sociedade, por meio de suas necessidades; a economia, que precisava crescer; e as t...
	O material, o estilo e sua forma estão intimamente ligados às tendências e à economia vigente em que foi produzido. Segundo Becker (2009, p.27): “a concentração no objeto desvia nossa atenção para as capacidades formais e técnicas de um meio”.
	Desse modo, o foco puramente no resultado do material pode, equivocadamente, excluir todos os meios que permitiram o desenvolvimento de tal produto. Ainda de acordo com o autor, tudo o que um meio pode produzir está interligado às limitações organizac...
	Ou seja, embora o designer acredite que todo o processo projetual seja para dar expressão à criatividade e à imaginação, o verdadeiro propósito é que o produto alcance os maiores resultados de vendas possíveis. A situação econômica e seu sistema, por...
	Para evitar que esses projetos de caráter inclusivo sejam barrados em função do sistema, faz-se importante investir-se em tecnologias e em inovação, de modo a diminuir as fronteiras entre acessibilidade e viabilidade.
	Além da economia, outro fator determinante está atrelado ao gosto na sociedade, ou seja, o modo pelo qual as pessoas se relacionam com os objetos e os percebem. De acordo com Bordieu (2008, p.9): “as maneiras de adquirir sobrevivem na maneira de utili...
	O gosto, nesse caso, é um marcador de classes, isto é, a população, de um modo geral, é ensinada a se comportar e a entender o mundo a partir do que lhe é oferecido, o que lhe confere gostos diferentes refinados ou não. Assim, seja qual for à necessid...
	Nesse sentido, o belo para um pode ser feio para outro, bem como o entendimento de certo ou errado. Esse é o mesmo motivo que faz com que as pessoas apreciem uma obra de arte de um pintor famoso.
	Mas se essa obra fosse levada a um local cuja cultura de difere consideravelmente, como a indígena, as percepções sobre a obra iriam variar. Bordieu (2008) cunhou a teoria dos campos, na qual os processos simbólicos formatam a estrutura da sociedade. ...
	Isso tudo, como propriamente dito, é ensinado e passado para cada indivíduo por meio da educação. Cada campo pode influenciar o outro, mas o seu limite vai até o ponto em que seus efeitos podem ser alcançados. Esses campos são compostos por agentes qu...
	Os grandes avanços voltados à sustentabilidade, principalmente no que diz respeito à poluição e desmatamento, por exemplo, são trabalhados por pessoas que se engajam por essas causas, ou seja, são estes agentes de mudança no campo em que estão situados.
	O que se pode perceber, portanto, é que além de qualquer necessidade ou desejo, há um motivo implícito que se faz importante conhecer e entender. Desse modo, ao compreender estes aspectos, o olhar sobre o real problema se faz mais assertivo. No próxi...
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	Desde o período da primeira revolução industrial, com a máquina a vapor, à quarta revolução industrial, com a chegada da internet das coisas, o mundo evoluiu consideravelmente no entendimento sobre a necessidade das máquinas e sua relação com as pesso...
	O design, no decorrer da história, sofreu importantes mudanças que alteraram o seu modo de projetar e de entender a sociedade. Sua preocupação deixou de ser apenas industrial e passou a ganhar novas modelagens, como o design participativo, o design t...
	Essas mudanças desencadearam novos estudos e muitos outros foram adaptados, como a acessibilidade. De acordo com Lidwell et al. (2003, p.14), em tradução livre: “o princípio da acessibilidade prega que o design precisa ser usável por pessoas de divers...
	Especialmente no design, no decorrer da história, a acessibilidade teve importância no que diz respeito às pessoas com deficiência, e foi este o foco principal. No entanto, conforme foi crescendo e ganhando corpo teórico e prático, o foco no desenvolv...
	Há 4 características que servem de base para estruturar e desenvolver um projeto com o foco na acessibilidade: a perceptibilidade, quando o design pode ser percebido além das habilidades sensoriais; a operabilidade, quando o design pode ser usado além...
	Nessa perspectiva, destacam-se as metodologias do design Centrado no Humano, o design thinking e o design participativo, que compartilham quase que do mesmo pensamento, mas apresentam estruturas e objetivos específicos. Estão enquadrados no que se cha...
	O design thinking tem como propósito a busca por soluções focadas na empatia, aperfeiçoando o entendimento de processos e produtos (VIANNA et al, 2012); e o design participativo, cuja proposta enfoca-se na colaboração do público e dos demais participa...
	Estas ferramentas, de um modo geral, são potenciais recursos para a construção de produtos e serviços voltados à inclusão, uma vez que apresentam como fator determinante as necessidades das pessoas. Desse modo, busca-se minuciosamente averiguar os com...
	As percepções mais sutis são de grande importância, pois a partir delas surgem insights, que se caracterizam como possíveis ideias de projeto. Esses achados desenham o caminho a ser percorrido pelo designer. O design também se apropria de outras ferra...
	A importância dessa abordagem enfoca-se na criação de produtos adaptados coerentemente aos comportamentos e posições que um indivíduo produz. Desse modo, por meio da ergonomia, é possível, também, solucionar necessidades latentes daqueles que possuem ...
	No grupo dos mais simples e mais conhecidos podem-se encontrar as cadeiras de rodas, pisos podotáteis, ledores, bengalas, elevadores e rampas. Já no grupo dos mais complexos, há as colheres inteligentes Liftware Level & Liftware Stead (2017, web), cuj...
	As tecnologias são fortes aliadas do design e permite a criação de produtos inovadores, o que, consequentemente, direciona a humanidade para avanços importantes no que diz respeito à inclusão.
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	As Figuras 11 e 12 apresentam alguns exemplos de tecnologias existentes ou em processo de estudo. O aplicativo Be My Eyes (2017, web), por exemplo, faz com que o indivíduo cego possa entrar em contato com uma pessoa vidente por meio do celular, e est...
	O Dot (2017, web) trata-se de um relógio que marca as horas por meio do Braille. Estes produtos, no entanto, muitos deles já disponíveis à população, ainda apresentam valores altos, o que dificulta o acesso, principalmente em países mais pobres. Como...
	O mundo caminha para uma noção compartilhada de produção e consumo. Os produtos, de acordo com Manzini (2008), serão substituídos por serviços, tais como Uber, AirBnB, Spotify e NetFlix. Os códigos também passarão a ser abertos, como o Linux, e os esp...
	Leitão (2015) pondera sobre o futuro próximo e as mudanças demográficas da população, e comenta, ao apresentar dados consistentes, sobre o empoderamento das pessoas. A programação visual é também algo abordado, e o apelo por mudanças nos pictogramas m...
	O modo como ainda esses pictogramas são desenhados já não mais representa essas pessoas. Isso é reflexo de uma sociedade mutável, em constante evolução. Há ainda embargos políticos, econômicos e culturais, mas, com o tempo e os avanços tecnológicos e ...
	A população encontra-se sob um paradigma sistêmico e ecológico, que tem como fim integrar os mais diferentes conhecimentos e culturas. Essa visão holística permite um olhar abrangente, de modo a entender o todo, para, então, analisar as partes. As cul...
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