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Apresentação

Apresentação 7

“Design: cenários diversos de pesquisa” aborda a diversidade e 
complexidade da pesquisa em design nos diferentes contextos (ou 
cenários). Reúne textos que trazem uma análise dos principais tópicos 
do design atual, frente aos cenários estabelecidos em critérios sociais, 
econômicos e tecnológicos.

O primeiro capítulo, intitulado “Ergonomia cognitiva na condução 
simulada de automóveis: efeitos do envelhecimento e dos tipos de 
uso do telefone celular”, apresenta uma problemática baseada na atual 
(e habitual) simultaneidade de realização de atividades, especialmente 
na associação com as novas tecnologias de informação – uso do 
celular/smartphone no cotidiano da vida diária. 

Continuando com a abordagem da interação usuário x tecnologia, 
apresenta-se o capítulo “Demandas metabólicas, cinemáticas e 
cognitivas durante o uso de cadeira de rodas manual: um ponto de 
vista do Design Ergonômico”, cuja foco nas exigências fisiológicas, 
físicas e cognitivas do usuário de cadeira de rodas é explorado, visando 
um equacionamento entre os vários fatores ergonômicos.

Com o mesmo enfoque na Tecnologia Assistiva, o terceiro capítulo, 
intitulado “As contribuições da Ergonomia e da Tecnologia Assistiva 
para o design de assentos para idosos”, resgata as relações entre 
usuários e assentos, especialmente sob o ponto de vista da percepção 
de esforços e desconforto.
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“O papel do design de moda no desenvolvimento de produtos 
inovadores” é o quarto capítulo e resgata a importância da inovação na 
criação de artefatos de moda, corroborando com a evolução metodológica 
que esta subárea do Design apresentou nas últimas décadas.

Uma revisão da literatura sobre o desenvolvimento do Design 
Gráfico inclusivo é apresentada pelo capítulo “Design Gráfico Inclusivo 
para a terceira idade no Brasil: pesquisa sistemática da literatura”. 
Esta abordagem considera as limitações da população idosa frente os 
novos sistemas de interação com o design de informação.

Aspectos do co-design e sua contribuição para a sustentabilidade 
são discutidos em “O Design Participante como opção sustentável 
na contemporaneidade: análises iniciais”. O capítulo aborda as 
necessidades dos sistemas sustentáveis em envolver o usuário/
consumidor no processo de desenvolvimento de novos produtos.

O sétimo capítulo, intitulado “Diretrizes ao desenvolvimento de 
produtos pedagógicos adaptados a crianças com deficiências visuais” 
resgata os preceitos para o design de informação inclusivo, visto que 
trabalha com sistemas da pedagogia, e suas adequações para usuários 
com capacidades específicas.

No sentido de manter a discussão entre design e arte, mais particu-
larmente o artesanato brasileiro, é que se apresenta o capítulo “Design 
e Artesanato: aproximações e experiências”. As novas alternativas de se 
incluir o artesanato como sistema cooperado aos processos produtivos 
possibilita ensejar novas perspectivas sobre o futuro do design.

Por falar de perspectiva futura, o capítulo “Cenários futuros da 
alfaiataria e do vestuário na moda contemporânea” indica as diretrizes 
atuais da alfaiataria no Design de Moda, a partir do resgate dos 
preceitos clássicos deste setor produtivo.

E, ao fim, o capítulo “Design e uso: a relação entre forma material e 
a leitura do usuários e o fenômeno da subversão da função” apresenta 
uma discussão profícua das funções clássicas dos artefatos e as novas 
funções estabelecidas pela forma de uso – interação – estabelecidas 
não pelos designers, mas pelos usuários.

Enfim, apresentamos dez textos que descrevem a diversidade dos 
cenários possíveis na pesquisa em Design. Desejamos aos leitores 
uma excelente “interpretação” com os objetos de análise e suas 
respectivas formas de discussão.

Boa leitura.

Prof. Dr. Luis Carlos Paschoarelli
Profa. Dra. Marizilda dos Santos Menezes  
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01.
Ergonomia cognitiva na condução simulada de 
automóveis: efeitos do envelhecimento e dos 
tipos de uso do telefone celular

INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é um fenômeno universal e expo-
nencial. Na Europa é esperado um aumento de 16% para 29% de 2010 
para 2020 de pessoas idosas, com 60 anos ou acima (CREIGHTON, 
2014). No Brasil, entre os anos de 1998 e 2008, houve um crescimento 
de 8,8% para 11,1% de idosos. No último censo demográfico reali-
zado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), 
a população de idosos alcançou o número de 20,5 milhões, represen-
tando 10,8% do povo brasileiro; a estimativa para população idosa no 
Brasil é de mais que triplicar em 20 anos. Juntamente com aumento 
da população idosa, no âmbito mundial, a categoria de motoristas 
idosos também é crescente.

O processo de envelhecimento vem deteriorar sistemas humanos 
importantes como o sistema motor, cognitivo e visual. Alterações cog-
nitivas e fisiológicas são associadas com aumento do risco de acidente 
entre os idosos (MUSSELWHITE, 2016). 

Investigação sobre o uso de telefones celulares e a condução de 
automóveis, tem sido o foco de grande número de publicações inter-
nacionais nos últimos tempos. Embora muitos resultados apontem o 
alto risco da utilização de celular ao dirigir (FITCH et al., 2013), o uso de 
aparelhos celulares em situação de trânsito é crescente. 

Ergonomia cognitiva na condução simulada de automóveis: 
efeitos do envelhecimento e dos tipos de uso do telefone celular 11



Design: cenários diversos de pesquisa12

Muitos estudos confirmam a exigência de altas demandas de 
carga de trabalho cognitivo para a realização da dupla tarefa de dirigir, 
ler, escrever e falar ao celular. Demandas que podem interferir na capa-
cidade do motorista em atender e interpretar informações relevantes 
da cena do tráfego (ALM; NILSSON, 1994; HOOGE; ERKELENS, 1996; 
MCCARLEY, et al. 2004). No entanto, estudos confiáveis sobre o com-
portamento de motoristas brasileiros são bastante escassos, principal-
mente envolvendo motoristas idosos. Este tema é um dos objetos de 
estudos do Laboratório de Informação Visão e Ação - LIVIA da UNESP, 
Câmpus de Bauru.

Distratores que possam requisitar a visão e demais mecanismos 
atencionais, bem como causar perturbações a motoristas, como no 
caso dos telefones celulares, são motivos relevantes para estudos no 
âmbito da segurança de trânsito, principalmente associados a moto-
rista idosos. 

Embora a legislação de trânsito brasileira não permita o uso de tele-
fones celulares em situação de direção, é permitido o uso de telefones 
celulares no modo viva-voz. De qualquer forma, o uso é frequente e 
causa danos importantes aos motoristas e a pedestres (CAIRD et al., 
2008; MCEVOY et al., 2005). Áreas do conhecimento, como o design 
ergonômico pode contribuir de forma efetiva para a projetação de apa-
relhos ou dispositivos que se adéquem às demandas cognitiva, per-
ceptual e motora de motoristas na ação de guiar automóveis.

Este capítulo abordará temas da ergonomia cognitiva, do meca-
nismo atencional, o impacto do uso de telefone celular sobre a con-
dução de veículos e o envelhecimento. A análise ergonômica está 
direcionada às características cognitivas, perceptuais e motoras frente 
às demandas de uso de tecnologia. O estudo do fenômeno da atenção 
dá ênfase às bases cognitivas e aos tipos de atenção. Também serão 
abordados estudos referentes ao efeito distrator do telefone celular 
na condução de automóveis, considerando os impactos sobre o com-
portamento perceptual e motor humano à segurança do trânsito, 
finalizando com os efeitos do envelhecimento e implicações em moto-
ristas.

ERGONOMIA COGNITIVA 

A Ergonomia Cognitiva é uma vertente da Ergonomia que inves-
tiga a implicação dos processos cognitivos de indivíduos frente às 
circunstâncias de resolução de problemas, em seus múltiplos níveis 
de complexidade (ABRAHAO; SILVINO; SARMET, 2005). Este tipo 
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de investigação serve de balizadora para a criação de soluções tec-
nológicas adequadas às características e às necessidades dos usuá-
rios (MARMARAS; KONTOGIANNIS, 2001). A Ergonomia Cognitiva é 
amplamente baseada na Psicologia Cognitiva, ciência que investiga o 
modo como o indivíduo percebe, aprende, recorda e processa a infor-
mação (STERNBERG, 2000). Nessa abordagem, a Ergonomia Cogni-
tiva tece um referencial teórico e metodológico que permite investigar 
como e quanto a cognição humana interfere no desempenho do 
trabalho, bem como quanto o trabalho afeta a cognição do indivíduo 
(HOLLNAGEL, 1997). É necessário ressaltar que o conceito de tra-
balho pode ser generalizado para qualquer atividade independente-
mente de seus fins laborais, como é o caso da atividade de condução 
de automóveis durante conversa, escrita e leitura, concomitante ao 
telefone celular.

A Ergonomia Cognitiva tem por finalidade analisar os processos 
cognitivos envolvidos na realização de tarefas. Tais processos dizem 
respeito à percepção, à memória (de curto e longo prazo), às estra-
tégias operatórias e à atenção, que são necessários para perceber, 
armazenar e evocar informações, a fim de compreender as demandas 
cognitivas necessárias para a realização de uma determinada tarefa 
(CANÃS; WAERNS, 2001). 

A percepção é um conjunto de processos pelos quais os estímulos 
ambientais são reconhecidos, organizados e entendidos através dos 
sentidos (STERNBERG, 2000). As sensações servem como instru-
mento para a apreensão de um dado objeto ou ambiente (NOBREGA, 
2008), pois se trata de como o indivíduo acessa seu entorno. Um 
motorista ao avistar uma árvore caída na pista logo desvia o automóvel 
para um lugar seguro; isto se dá pela reação aos estímulos externos, 
gerando uma ação. 

A memória opera por meio de processos integrados à retenção e à 
recuperação de informação sobre a experiência passada. Há três está-
gios no processamento da memória: codificação (as informações sen-
soriais são transformadas em representações mentais ou símbolos; 
trata-se da forma mental de reconhecimento de coisas e eventos que 
estão fora do indivíduo), armazenamento (a informação codificada é 
conservada na memória), e recuperação (a informação armazenada é 
evocada para a aplicação) (STERNBERG, 2000).

O armazenamento da memória classifica-se em três tipos. O arma-
zenamento sensorial, que é capaz de conservar quantidades relati-
vamente limitadas de informação durante períodos muito breves de 
tempo; são informações apreendidas pelos sentidos. O armazena-
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mento de curto prazo, que é capaz de manter pequenas quantidades 
de informação por períodos mais longos do que o armazenamento sen-
sorial; porém, por poucos instantes depois do fenômeno vivenciado. 
Assim, a informação pode ser esquecida, se não for mais evocada 
ou movida para a memória a longo prazo (ALBUQUERQUE, 2001). O 
armazenamento de longo prazo, capaz de armazenar grandes quan-
tidades de informação quase indefinidamente, e é bastante evocada 
durante a realização de tarefas (STERNBERG, 2000).

Em relação à memória de longo prazo, a literatura apresenta uma 
subdivisão em memória explícita (ou declarativa) e memória implícita 
(ou de procedimentos). Na memória explícita, o indivíduo tem acesso 
consciente ao conteúdo da informação (HELENE; XAVIER, 2003); na 
memória implícita não é requerida a evocação consciente ou inten-
cional de informações, que é recrutada na execução de tarefas auto-
matizadas (SCHACTER, 1987).

Para a realização de qualquer tipo de tarefa é necessária, além da 
ativação da percepção e a evocação da memória, uma estratégia eficaz 
para o sucesso da operação, chamada de estratégia operatória. Esta 
estratégia trata dos processos cognitivos responsáveis por categorizar, 
resolver problemas e tomar decisões, culminando no modo operatório 
empregado pelo indivíduo no ato da interação; seja o homem-máquina 
seja a realização de quaisquer tarefas (SILVINO; ABRAHÃO, 2003). Na 
execução de tarefas, as estratégias operatórias geram o modo ope-
ratório, que é a regulação entre os objetivos, os meios de realização 
de tarefas, o estado interno do executor e os resultados produzidos. 
O modo operatório é regulado através do grau de complexidade da 
tarefa, visando sempre solucionar os problemas, bem como antecipar 
incidentes (GUÉRIN et al., 2001).

Na execução de uma tarefa ou ação, são necessárias captação 
de informações provenientes do ambiente (percepção), evocação 
de experiências passadas (memória) e elaboração de um modo ope-
ratório eficiente. No entanto, todos esses processos seriam insufi-
cientes para a compreensão da execução de uma tarefa com êxito, 
sem a consideração do mecanismo atencional. 

FENÔMENO DA ATENÇÃO 

A atenção é considerada uma série de processos cognitivos que 
tem por finalidade selecionar ou priorizar algumas categorias de infor-
mação no processamento delas. Dessa forma, atenção é o termo refe-
rente aos processos pelos quais se dá tal seleção (HELENE; XAVIER, 
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2003). A atenção é um processo comportamental e cognitivo de con-
centrar-se seletivamente sobre um aspecto distinto da informação 
recebida, seja considerada subjetiva seja objetiva, ignorando outras 
informações perceptíveis (STERNBERG, 2000). Atentar-se para algo é 
focalizar a consciência de experiências percebidas, convergindo 
os processos mentais para uma específica tarefa principal, e 
elencando as demais para plano de fundo (LENT, 2005).

Com relação à sua natureza e à origem, a atenção pode ser volun-
tária ou involuntária (LENT, 2005). Outros termos correspondentes 
encontrados na literatura são atenção controlada ou automática, res-
pectivamente (LIMA, 2005). A atenção controlada (voluntária) envolve 
a seleção ativa e intencional do indivíduo em uma determinada tarefa, 
que está diretamente ligada às expectativas, motivações e interesses 
(LENT, 2005). “Os processos automáticos não envolvem o controle 
consciente, em comparação, os processos controlados não somente 
são acessíveis ao controle consciente, mas também o exigem”. (STER-
NBERG, 2000, p. 81). Os processos atencionais podem ser involuntá-
rios ou automáticos. O processamento das informações da atenção 
involuntária é regido por automação e não requer controle consciente 
do indivíduo (MACAR, 2001). Automatização é o processo pelo qual um 
procedimento muda do estado de altamente consciente para o estado 
relativamente automático. Baseado na experiência, a automatização 
acontece com a prática. No exemplo de dirigir um automóvel, com as 
muitas repetições da mesma operação, o motorista vai automatizando 
os movimentos da tarefa (STERNBERG, 2000), tornando-se cada vez 
mais apto para realizar esta determinada tarefa.

A literatura também traz uma subdivisão da atenção baseada 
no modo como é operacionalizada, que resulta em quatro tipos de 
atenção: seletiva, sustentada, alternada e dividida (DALGALAR-
RONDO, 2000; SARTER, GIVENS, BRUNO, 2001). A atenção seletiva é 
entendida como a habilidade do indivíduo selecionar alguns estímulos 
em detrimento de outros (DALGALARRONDO, 2000; NAHAS, 2001), 
está diretamente ligada ao mecanismo clássico atencional, o foco. A 
atenção sustentada ou vigilância representa a aptidão que o indivíduo 
tem em manter o foco atencional em um devido estímulo ou conjunto 
deles, ao longo de um determinado tempo para a realização de uma 
tarefa. Trata-se de um estado de prontidão por um longo período de 
tempo (SOHLBERG; MATEER, 2009; DALGALARRONDO, 2000; 
STERNBERG, 2000; SARTER; GIVENS; BRUNO, 2001; NAHAS, 2001). 
A atenção alternada é a capacidade de flexibilidade mental que permite 
que os indivíduos mudem seu foco de atenção, movendo-se entre 
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tarefas com diferentes exigências cognitivas. Equivale a desengajar 
o foco de um estímulo (tarefa) e engajar-se em outro (SOHLBERG; 
MATEER, 2009; LIMA, 2005). A atenção dividida é a capacidade de 
responder simultaneamente a várias tarefas ou múltiplas demandas. 
Essa capacidade possibilita o desempenho de duas tarefas simultâ-
neas (SOHLBERG; MATEER, 2009; SARTER; GIVENS; BRUNO, 2001). 
Para que haja a divisão da atenção na realização de tarefas simultâ-
neas, uma das tarefas deve estar automatizada para que a outra tenha 
caráter consciente (LIMA, 2005). 

Para o motorista experiente, ao falar em um telefone celular 
enquanto conduz seu automóvel, sua atenção será dividida, pois o ato 
de dirigir estará automatizado e a conversa no celular será consciente, 
exigindo processamento mais complexo do que a tarefa de dirigir. 
Porém, para o motorista novato, falar ao celular nas mesmas condi-
ções exigirá processamento complexo tanto para a tarefa do dirigir, 
como para a tarefa de conversar, enquadrando-se na categoria de 
atenção alternada.

Segundo Posner e Fan (2001), a atenção também pode ser execu-
tiva. Sendo o tipo de atenção requisitada em situações que envolvem 
planejamento ou tomada de decisões, detecção de erros e resposta 
a ações não habituais (autorregulação), gerando uma nova ação ou 
novos ajustes no percurso.

A atenção pode, adicionalmente, ter outros estímulos além dos 
sensoriais (extrínsecos, obtidos pelo meio), podendo voltar-se para pro-
cessos mentais (intrínsecos), tais como as memórias, pensamentos, 
recordações, execução de cálculos mentais. Quando a atenção é voltada 
para o ambiente externo, denomina-se percepção seletiva, pois está 
extrínseco ao indivíduo (fora dele). Quando a atenção está voltada ao 
ambiente interno, pode ser chamada de cognição seletiva (LIMA, 2005).

A compreensão dos processos atencionais é de extrema impor-
tância para os estudos em Ergonomia Cognitiva. Trata-se de uma fer-
ramenta essencial para a verificação de desempenho de tarefas, e no 
caso do tema do presente capítulo, da tarefa de dirigir um automóvel e 
interagir com as possibilidades de uso do telefone celular.

EFEITO DISTRATOR DO TELEFONE CELULAR NA CON-
DUÇÃO DE AUTOMÓVEIS E SEGURANÇA NO TRÂNSITO 

Dirigir automóveis de forma distraída é um comportamento que 
põe em perigo a segurança dos motoristas, passageiros e pedestres. 
Em 2013, houve 2.910 acidentes fatais cometidos por motoristas dis-
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traídos, totalizando 10% de todos os acidentes fatais nos Estados 
Unidos: 18% das colisões com ferimentos e 16 % de todos os aci-
dentes com automóveis. Dentre as colisões desse ano, 411 estavam 
envolvidas com o uso do telefone celular por motoristas. A utilização 
de celulares na condução de veículos foi reportada como causa de 
14% dos acidentes fatais. Ainda em 2013, 445 pessoas morreram em 
acidentes que envolviam o uso de celulares e de outras atividades 
relacionadas à telefonia celular por motoristas nos Estados Unidos 
(NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION, 2013).

O aumento da carga cognitiva em função do uso do telefone 
celular na condução de automóveis pode interferir na capacidade do 
processamento cognitivo em atender e interpretar informação rele-
vante da cena do tráfego, aumentando o risco de acidentes (ALM; 
NILSSON, 1994). O condutor pode utilizar o celular de diversas formas, 
cada qual com seus respectivos níveis de distração. Segundo o rela-
tório de National Highway Traffic Safety Administration (2013), nos 
Estados Unidos, a principal forma de uso do celular executadas por 
motoristas é conversar. Esta atividade, no entanto, requer várias sub-
-tarefas visuais e manuais para iniciar uma chamada ou atender e des-
ligar o celular. Sub tarefas visuais e manuais são uma preocupação por 
exigirem do motorista, muitas vezes, o desvio dos olhos da estrada, e 
concomitantemente a retirada das mãos do volante para serem reali-
zadas (CAIRD et al., 2008). 

No Brasil, segundo dados do Detran do Estado de São Paulo, em 
2007, somente na capital paulista, foram registradas 237 mil autua-
ções de motoristas falando ao celular. É a quarta infração de trânsito 
no ranking da cidade no mesmo ano (SÃO PAULO, 2007). Na cidade 
do Rio de Janeiro, o número de multas aplicadas a motoristas que 
falam ao celular enquanto dirigem chegou a 9mil em 2008 (RIO DE 
JANEIRO, 2008). 

É senso comum que conversar em um celular no modo viva-voz 
é menos perturbador do que segurando o aparelho na mão; porém, 
há evidências deque o desempenho do motorista é altamente 
prejudicado em ambas as atividades (Strayer; Johnston, 2001). Utilizar 
o celular segurando o aparelho na mão ou no modo viva–voz produz 
riscos de acidentes comparáveis (MCEVOY et al., 2005).

Em relação ao manuseio do telefone celular nas tarefas de leitura 
e escrita simultâneas a direção de automóveis, Caird e colaboradores 
(2014) realizaram uma meta análise com 24 artigos meticulosamente 
selecionados, com o tema ler e escrever durante a condução; nesta 
revisão foram detectados movimentos oculares aumentados durante 
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a digitação e leitura, frente a situação controle (somente dirigindo). 
Também foram detectados: olhar fora da pista por longos períodos, 
falta de controle do veículo, colisões, envolvimento em acidentes 
aumento do tempo de reação. Outro estudo, em 2011, mostrou que 
digitar um texto curto tais como “eu estou no caminho para casa” 
levou um tempo médio de 37 s para completar, durante a condução e o 
olhar se desviou da estrada por 26 s (OWENS et al. , 2010).

Quase um terço de todos os condutores dos Estados Unidos, de 
18 a 64 anos lêem ou enviam mensagens de texto ou e-mail enquanto 
dirigem (CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 
2013) estas práticas durante a condução, dentre outros comporta-
mentos causadores de distração, levam mais de 420 mil feridos e mais 
de 3.100 mortes a cada ano nos Estados Unidos (NATIONAL CENTER 
FOR STATISTICS AND ANALYSIS, 2016). 

Estudos revelam que motoristas que digitam textos (em telefone 
celular) enquanto dirigem, são 23 vezes mais propensos a causarem 
acidentes ou se acidentar do que os que só estão dirigindo (RITCHELL, 
2009). Caird e colaboradores (2008) indicaram que o risco de acidentes 
para motoristas que conversam no celular enquanto dirigem é aumen-
tado em quatro vezes em relação aos que só dirigem.

Situação de condução distraída acontece quando o foco atencional 
de um motorista é desviado da tarefa de dirigir para uma tarefa secun-
dária, na qual é requerido o foco, seja em um objeto, evento ou pessoa 
não relacionado à tarefa exclusiva de condução (RANNEY, 2008). Toda 
vez que um motorista ajusta um rádio, um ar condicionado, atende 
a uma criança irritada, aplica maquiagem, fala aos passageiros, se 
alimenta, lê um mapa (papel ou eletrônico), pensa em resolver um 
problema, bem como utiliza um celular, está envolvido em tarefas ou 
atividades distrativas, que aumentamos riscos no trânsito (NATIONAL 
TRAFFIC LAW CENTER, 2017).

A capacidade cognitiva humana não permite o envolvimento em 
mais de uma tarefa consciente simultaneamente, somente tarefas 
automatizadas (STERNBERG, 2000). À medida que as tarefas são 
adicionadas às atividades principais, sendo mais complexas, a alter-
nância de processamento decai, podendo acarretar em sobrecarga 
mental e déficit na produtividade (MEDEIROS-WARD; WATSON; 
STRAYER, 2014). 

Compreender as bases do mecanismo atencional, suas teorias e 
tipos de atenção, é importante para a compreensão do funcionamento 
dos efeitos distratores: o telefone celular é um objeto distrator para 
motoristas, independentemente de como e para que ele é usado. 
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EFEITOS DO ENVELHECIMENTO E IMPLICAÇÕES EM 
MOTORISTAS

Juntamente com o crescimento populacional dos idosos no âmbito 
geral, o número de motoristas idosos também vem aumentando em 
todo o mundo. Segundo DVLA no Reino Unido (2012) existem mais de 
15 milhões de condutores com idade superior a 60 anos (DVLA, 2010). 
Nos Estados Unidos, 17% da população e 46 milhões têm idade igual 
ou superior a 65 anos e aproximadamente 79% dos idosos com 70 
anos de idade ou mais, possuem habilitação para dirigir automóveis 
(DATTOMA, 2017). As estimativas para motoristas acima de 65 anos 
nos Estados Unidos em 2050 serão 25% do total de motoristas (DAT-
TOMA, 2017). 

A senescência compromete de forma distinta o funcionamento 
de vários sistemas do organismo, dentre eles, o sistema motor, 
visual e cognitivo, sendo o sistema nervoso central um dos mais afe-
tados (MORAES; MORAES, 2010), portanto, é comum notar desde 
ínfimos até consideráveis prejuízos da função cognitiva entre os indi-
víduos idosos (MEIRELES et al., 2010). Alterações fisiológicas asso-
ciadas ao envelhecimento e às doenças que comumente afetam os 
idosos podem comprometer sua capacidade de dirigir com segurança 
(REUBEN, 2002).

 Além das alterações mais recorrentes no motorista idoso, alguns 
déficits funcionais também foram identificados como preditores de 
acidentes com veículos motorizados e incidentes adversos de con-
dução na população idosa. Esses preditores foram identificados como 
história recente de queda no período de um a dois anos, déficit visual e 
cognitivo, histórico prévio de acidente de veículo e uso atual de medi-
camentos, incluindo antidepressivos tricíclicos, opióides, anti-histamí-
nicos e benzodiazepinas (LADDEN,2015).

Musselwhite (2016) investigou o comportamentos no trânsito 
de 60 motoristas idosos na Inglaterra, em 2010. Esta investigação 
detectou categorias de déficit cognitivo sendo o decréscimo nos pro-
cessos o atencionais, sobrecarga cognitiva, diminuição da velocidade 
de processamento mental, visual, de percepção e de memória de tra-
balho. Em uma pesquisa realizada no Reino Unido, durante os anos 
1994 a 2007, com uma amostra de mais de 2000 relatórios policiais 
de acidentes envolvendo motoristas com idade igual ou superior a 
60 anos, foi constatado que as causas de acidentes ocasionadas por 
motoristas idosos foram problemas de rastreamento visual (53,5%), 
julgamento errôneo da velocidade de aproximação para com outro 
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veículo (20,5%), problemas no processamento da atenção dividida e 
priorização dos estímulos relevantes da pista(9,4%), e deterioração 
da sensibilidade ao contraste visual para detecção de elementos da 
pista(7%). Neste mesmo estudo foi detectado que motoristas idosos 
tem mais chances de se envolverem em acidentes de transito do que 
os demais motoristas (CLARKE et al., 2010).

O Código de Transito Brasileiro não determina a idade em que os 
motoristas devem parar de dirigir. A resolução do Contran n° 007/98 
regulamenta os exames médicos para renovação da carteira de habili-
tação de cinco em cinco anos, até os 65 anos de idade; sendo a partir 
daí, os exames médicos exigidos a cada três anos (TRÂNSITOBR, 2018).

Dirigir automóveis é importante para a independência e autoes-
tima da população idosa. Ao parar de dirigir, o idoso se torna mais 
dependente de seus familiares tendendo a reduzir suas atividades 
sociais, este comportamento pode acarretar em depressão e isola-
mento (DATTOMA, 2017). Apesar de estudos mostrarem que a popu-
lação idosa tem mais propensão ao envolvimento em acidentes de 
transito, do que os demais motoristas, estudos também revelam que 
os motoristas idosos tendem a regular sua própria condução com o 
tempo. Eles dirigem distâncias mais curtas, dirigem menos à noite e 
raramente durante a hora do rush (BETZ, LOWENSTEIN, 2010). 

Compreender os fatores e mecanismos causadores de acidentes, 
bem como investigar os aspectos deletérios do uso do celular em situ-
ação de condução, na população idosa, é imprescindível para o for-
necimento de subsídios cognitivos e comportamentais para a criação 
de novos dispositivos de bordo a fim de se prolongar a expectativa 
de condução de automóveis deste público, bem como minimizar os 
riscos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisar os efeitos do envelhecimento frente à dupla tarefa de 
dirigir e utilizar um celular é de extrema importância para auxiliar a 
criação de novas tecnologias para automóveis e celulares. 

Para se projetar novas tecnologias de bordo é necessário cautela 
pelos projetistas e designers, a fim de não otimizar excessivamente 
a ação de múltiplas tarefas no sistema, vulnerabilizando o usuário 
(CARIZIO, 2016). Para tal são indispensáveis estudos exaustivos 
sobre os processos atencionais e comportamento humano, frente 
às múltiplas tarefas, a fim de quantificar possíveis riscos. Estudos 
experimentais envolvendo idosos em situação de condução e 
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manuseio de celular, com foco na Ergonomia Cognitiva, são de grande 
valia neste sentido.

O design tem o papel essencial na projetação de sistemas de 
interação homem-máquina que satisfaçam a demanda operacional do 
sistema, respeitando os limites motores e atencionais dos usuários 
(CARIZIO, 2016). A união das ciências da saúde com o design é inevi-
tável e cada vez mais imprescindível; e a tecnologia não pode isentar a 
interação humana nos processos de controle de veículos, bem como 
o uso de celulares. O controle consciente em dispositivos permite ao 
ser humano a tomada de decisão e o julgamento de valores, possibi-
litando conjecturar o limite de sua atuação, não sobrecarregando seu 
sistema atencional.
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02.
Demandas metabólicas, cinemáticas e cognitivas 
durante o uso de cadeira de rodas manual: um 
ponto de vista do design ergonomico

INTRODUÇÃO

A interdisciplinaridade no processo de ensino e pesquisa tem tido 
um papel fundamental para unir diversas áreas do conhecimento. 
A ergonomia com seu entendimento das interações entre os seres 
humanos e outros elementos ou sistemas (IEA, 2000) e o design de 
produto com a função de satisfazer o usuário por meio de suas fun-
ções práticas, estéticas e simbólicas (LOBACH, 2001), vêm fortalecer 
essa intersecção entre áreas do conhecimento. Dentro deste con-
texto, estudos no campo do Design Ergonômico contribuem para um 
melhor entendimento das relações entre usuários específicos e o uso 
de produtos que visam melhorar sua qualidade de vida, satisfação e 
independência, como, por exemplo, as pessoas com deficiência. 

De acordo com o Relatório Mundial da Deficiência (WHO, 2012), 
existem mais de 1 bilhão de pessoas que possuem algum tipo de 
deficiência. Essas pessoas apresentam, no geral, menor integração 
e participação social, sendo que por muitos anos foram consideradas 
incapazes de trabalhar para a sua subsistência e de escolher atividades 
de acordo com suas vocações. Felizmente essa percepção mudou e, 
atualmente, sabe-se que a população com deficiência pode atuar em 
qualquer atividade do mercado, desde que sejam oferecidas as devidas 
condições de um ambiente acessível. Em 2011, perto de 325mil vín-
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culos empregatícios foram declarados como de pessoas com defici-
ência no Brasil, representando 0,7% do total no país. Destes 174.207 
mil são pessoas com deficiência física (www.pessoacomdeficiencia.
gov.br).

A fim de possibilitar à pessoa com deficiência a igualdade em parti-
cipar plenamente em todos os aspectos da vida, entender os conceitos 
da diversidade humana se torna essencial. A Secretaria Nacional de 
Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SNPDPD) define 
pessoas com deficiência como aqueles que: 

“...têm algum impedimento de longo prazo de natureza física, mental, 
intelectual ou sensorial, os quais podem obstruir de alguma maneira 
a participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condi-
ções com as demais pessoas”. 

Define também pessoas com mobilidade reduzida aquelas que: 

“...não se enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha 
por qualquer motivo, dificuldade de movimentar-se, permanente ou 
temporariamente gerando redução efetiva da mobilidade, flexibili-
dade, coordenação motora e percepção”. 

Comumente, as pessoas com deficiência utilizam-se de tecnolo-
gias assistivas (TAs), sendo que segundo a WHO (2008), a cadeira de 
rodas é o dispositivo de TA com maior frequência de uso e portando 
cerca de 10% da população com deficiência no mundo precisam de 
uma cadeira de rodas para se locomover. A cadeira de rodas manual é 
a fonte primaria para a mobilidade das pessoas com deficiência, e pos-
sivelmente a mais representativa quando se trata deste assunto. Não 
obstante, este dispositivo pode ser difícil de manobrar e seu uso diário 
pode levar a lesões agudas (KIRBY et al., 2011). 

O uso da cadeira de rodas tem sido relatado em uma ampla varie-
dade de tópicos que abrangem diversas áreas de estudo como, a bio-
mecânica da propulsão manual (SLOWIK et al., 2016; MOON et al., 
2013; DESROCHES et al., 2010), o uso do dispositivo em esportes 
(AYTAR et al., 2014; CAVEDON et al., 2014), problemas de mobilidade 
comumente encontrados (TOMSONE et al., 2015; BRANDT et al., 
2010) e o posto de trabalho de usuários de cadeira de rodas (DAS & 
BLACK, 2000ª ; DAS & BLACK, 2000b; TROY et al., 1997).  P a r t i n d o 
do ponto de vista ergonômico, a cadeira de rodas pode ser entendida 
como o ambiente do usuário e para melhor compreensão, pode ser 
dividida em dois tópicos: postura sentada e movimento. Enquanto o 
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primeiro foca na interação entre o corpo do usuário e o suporte pos-
tural (assento, encosto, descanso de braço, e suporte para os pés), a 
mobilidade aborda as ações do usuário que resultam no movimento da 
cadeira de rodas. 

A fim de se investigar como o design de diferentes modelos de 
cadeiras de rodas pode influenciar esses dois tópicos (postura sentada 
e movimento), avaliar os aspectos mecânicos, cinéticos e cinemáticos 
da cadeira de rodas se fazem necessário, junto aos aspectos biomecâ-
nicos, metabólicos, cognitivos e perceptivos do usuário. Desta forma, 
avaliar como o design de diferentes cadeiras de rodas pode influen-
ciar estes aspectos, pode gerar conhecimento científico que permita 
uma visão mais completa das interações entre usuário e dispositivo. 
Desta maneira, observa-se uma demanda para estudos aplicados que 
possam traçar diretrizes de projeto para novos dispositivos de mobi-
lidade que venham favorecer a independência, mobilidade, saúde e 
satisfação da pessoa com deficiência.

Sendo assim, este texto tem como propósito discutir, do ponto 
de vista do design ergonômico, as influências das demandas meta-
bólicas, cinemáticas e cognitivas durante o uso de cadeiras de rodas 
manual.

CADEIRA DE RODAS: O AMBIENTE DO USUÁRIO 

Uma grande variedade de deficiências físicas afeta os movimentos 
do corpo humano limitando as suas habilidades, o que acaba por levar 
a prescrição de uma cadeira de rodas. Algumas dessas condições são: 
paraplegia, tetraplegia, acidentes vasculares encefálicos, amputações, 
doenças degenerativas, declínio físico e funcional devido à idade avan-
çada entre outras. A prescrição da cadeira de rodas é realizada com 
o intuito de trazer o indivíduo de volta a participação social e comuni-
tária, porém e em contrapartida, esse dispositivo tem sido apontado 
por seus usuários como fator limitador da participação social (CHAVES 
et al., 2004).

Do ponto de vista do Design, os fatores limitadores da participação 
social de usuários de cadeira de rodas podem estar ligados a aspectos 
estéticos e simbólicos do dispositivo e com a maneira com a qual o 
usuário se relaciona com sua cadeira de rodas em níveis psicológicos 
e emocionais. Lanutti et al. (2015), encontraram que a significação da 
cadeira de rodas para homens e mulheres diferem entre si, enquanto 
para homens suas cadeiras de rodas significam eficiência e inclusão, 
para as mulheres o significado foi o oposto, ineficiência e exclusão, 
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assim demonstrando que os fatores relacionados a questões estéticas 
e simbólicas podem ter contribuído para a diferença encontrada entre 
os gêneros. 

Promover a mobilidade pode ser considerado como principal 
função da cadeira de rodas. Porém seus usuários encontram diversas 
dificuldades funcionais no uso diário desse dispositivo, em compa-
ração as pessoas não usuárias. Por exemplo, enquanto uma pessoa 
sem deficiência percorre de 6 a 7,5 km por dia, os usuários de cadeira 
de rodas percorrem em média 1,5 a 2,5 km no mesmo período de 
tempo (MEDOLA et al., 2014; SONENBLUM et al., 2012; KARMAKAR 
et al., 2010; BOHANNON, 2007; TOLERICO et al., 2007).

A propulsão manual em cadeiras de rodas expõe os membros 
superiores a uma combinação nociva de carga e repetição de movi-
mentos, o que causa uma sobrecarga biomecânica levando o sujeito 
a muitas doenças, além da presença elevada de dor, especialmente 
nos ombros e punhos (ALM et al., 2008; CURTIS et al., 1999; SUB-
BARAO et al., 1994). A propulsão manual através do aro de propulsão 
da cadeira, tem sido considerado como fator de contribuição para a alta 
prevalência de doenças nos membros superiores entre os usuários de 
cadeira de rodas manual. O estudo de Rice et al. (2014), aponta uma 
alta prevalência de síndrome de túnel do carpo (de 49% a 73%) e dores 
nos ombros (31% a 71%) nessa população. Além disso a presença de 
dor é relatada como fator de baixa qualidade de vida, sendo conside-
rada como uma das principais razões que contribuem para o declínio 
funcional do indivíduo (LUNDQVIST et al., 1991; GERHART et al., 1993). 

Destaca-se que as consequências das lesões nos membros supe-
riores são potencialmente incapacitantes nesta população, uma vez 
que a mobilidade, transferências da cadeira e a maioria das demais 
atividades diárias são desempenhadas com os braços e mãos. Sendo 
assim podemos destacar a grande limitação de mobilidade que estão 
sujeitas as pessoas que necessitam de uma cadeira de rodas, como 
fator limitante para o desenvolvimento de grande parte das atividades 
da vida diária (AVDs), a simples tarefa de subir em uma calçada pode 
ser de extrema dificuldade para esses usuários, representando um 
aspecto determinante para a qualidade de vida. 

Promover simples aperfeiçoamentos nas características do design 
e configuração da cadeira de rodas para seus usuários, de acordo 
com suas necessidades e preferências, pode beneficiar a mobilidade 
geral e a satisfação com o dispositivo. Isso é um importante aspecto 
ergonômico que influencia no sucesso de uso do equipamento. Com 
a intenção de promover a ergonomia em cadeiras de rodas manual, 
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pequenas mudanças em relação a posição relativa do usuário e as 
rodas traseiras afetam diretamente a interação entre usuário disposi-
tivo, como por exemplo as forças de propulsão manuais, padrões de 
movimento dos membros superiores, estabilidade do sistema e resis-
tência do rolamento (BERTOLACCINI et al., 2017ª; BERTOLACCINI et 
al., 2017b; RAMMER et al., 2015). Esses são aspectos ergonômicos 
relevantes que podem determinar o quão fácil ou difícil é propulsionar 
a cadeira de rodas.

Nesse contexto, investigar e entender como mudanças no design 
da cadeira de rodas pode influenciar as ações do usuário durante a pro-
pulsão manual, pode promover dados ergonômicos para otimizar a efi-
ciência da mobilidade e minimizar doenças nos membros superiores. 
Isso é um importante conhecimento para designers, fabricantes e 
profissionais das áreas da reabilitação que trabalham com design de 
cadeira de rodas. 

A postura diária que o usuário de cadeira de rodas executa na maior 
parte de suas atividades não se diferencia muito de uma postura sen-
tada em uma cadeira convencional, para tanto entender como se dá a 
postura sentada contribui para o entendimento dos aspectos ergonô-
micos entre a interface do equipamento e o usuário. Dores nas costas 
e doenças relacionadas a postura sentada são considerados como, em 
longo prazo, um desiquilíbrio entre fatores físicos relacionados ao tra-
balho, postura corporal e capacidade física do sujeito (HAMBERG-VAN 
REENEN et al., 2008). 

Sentar-se em uma postura ereta, isto é, com a cabeça e o tronco 
alinhados verticalmente, com as pernas e joelhões flexionados a 90°, 
é geralmente considerado como uma postura adequada quando reali-
zada por um longo período de tempo (WAONGENNGARM et al., 2015). 
Entretanto, manter o tronco em postura ereta por tempo prolongado 
requer uma continua ativação muscular, o que pode levar a fadiga, dor 
e lesões. Usuários de cadeira de rodas passam grande período de 
tempo em interação com seu dispositivo, cerca de 11 horas por dia 
(SONENBLUM et al., 2012), em uma postura sentada muito próxima 
dessa descrita. 

Diversos estudos demonstram como a postura corporal e as carac-
terísticas do assento influenciam na atividade muscular (WAONGENN-
GARM et al., 2015; KWON et al., 2015; ELLEGAST et al., 2012). Estudo 
de Kamil e Dawal (2015) demonstrou que existe uma correlação entre 
ângulo postural (ângulos de tronco e pélvis) e a atividade dos músculos 
eretores da coluna, multifidus e eretores cervicais. Similarmente, 
Bertolaccini et al., (2016a) investigaram a influência entre a altura do 
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assento e a postura corporal na atividade dos músculos trapézio supe-
rior e longuíssimo do dorso, em particular a influencia na atividade mus-
cular levando em conta três fatores: altura do assento (alta e baixa); 
inclinação de tronco e adução/abdução das pernas. Os resultados 
demonstraram que a altura do assento e a postura corporal influen-
ciam significativamente na atividade dos músculos trapézio superior 
e longuíssimo do dorso. Neste caso, sentar-se em um assento mais 
elevado diminui a atividade muscular comparado com um assento 
mais baixo, uma vez que o assento elevado pode levar a uma postura 
lombo-pélvica mais adequada, o que pode resultar em uma postura 
mais adequada. Além disso sentar com as pernas em abdução reduz 
a atividade de ambos os músculos. Achados dessa natureza tem 
implicações diretas no design ergonômico de cadeiras e suportes 
posturais em geral, bem como a cadeira de rodas, demonstrando a 
importância de se investigar a influência do design de interfaces postu-
rais em aspectos biomecânicos do usuário como atividade muscular e 
ângulos articulares, assim contribuindo para entender como o design 
e postura corporal podem influenciar nos custos biomecânicos ao usu-
ário. Reduzir a carga biomecânica nas atividades de postura sentada é 
essencial para beneficiar a saúde, conforto e satisfação destes. 

A postura sentada durante o uso de cadeira de rodas está associada 
a diversos problemas musculoesqueléticos, teciduais e funcionais 
como: lesões de tecidos moles devido a pressão contra a superfície 
do assento; desvios da coluna vertebral gerados pelo mau posiciona-
mento crônico; sensação de desconforto; fadiga; dores devido ao uso 
do assento; dificuldade em realizar atividades de vida diária devido à 
limitações físicas associadas à cadeira ou assento (COOPER et al., 
2006; ENGSTRÖM, 2002). Esses problemas estão diretamente asso-
ciados a interface de suporte postural da cadeira de rodas (assento, 
encosto, apoio para os braços e pés). 

Para usuários de cadeiras de rodas, é essencial que o dispositivo 
disponha de acessórios (assento, encosto, apoio dos braços e pés, 
entre outros) que contribuam, em conjunto, para a satisfação e pro-
moção a qualidade de vida, aumentando a função física e o bem-estar 
social e psicológico do usuário. Fator que pode ser proporcionado pela 
promoção da viabilidade tecidual, da postura saudável e da mobilidade 
e funcionalidade (COGGRAVE e ROSE, 2003). A adequação da postura 
do usuário em sua cadeira de rodas é essencial para o uso confortável, 
eficiente, independente e seguro. 

As consequências da cadeira de rodas configurada de forma 
inadequada são danosas para seu usuário, sendo necessária uma 
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maior atenção na seleção e configuração do equipamento. Segundo 
Samuelsson et al., (2001), o desconforto na posição sentada é alta-
mente prevalente entre os usuários de cadeira de rodas (87%), sendo 
que as dores nas costas são de maior incidência (63%). A cadeira de 
rodas deve oferecer suporte, mesmo quando o indivíduo relaxa total-
mente os músculos posturais do tronco, sua postura deve manter-se 
adequadamente ereta e sem risco de desenvolvimento de contraturas 
e deformidades (MEDOLA et al., 2013). Para isto, a interface de suporte 
postural do equipamento deve oferecer os recursos necessários para 
o posicionamento confortável, estável e adequado para a manutenção 
postural quando o indivíduo relaxa a musculatura. 

Ajustes em aspectos específicos do design da cadeira de rodas 
podem influenciar não somente a postura do tronco, mas também a 
posição relativa do mesmo em relação aos demais componentes do 
dispositivo, afetando assim as ações do usuário durante a propulsão 
manual. O design do quadro da cadeira, tipos de pneus e posição das 
rodas e eixo traseiro, são alguns dos componentes que claramente 
influenciam nessas ações. Equacionar de forma adequada os aspectos 
mecânicos do dispositivo (por exemplo, massa e pressão dos pneus) 
às ações do usuário (por exemplo, capacidade física, habilidades em 
termos de transpor obstáculos como subir o meio-fio e enfrentar um 
declive, a técnica de propulsão em termos de aplicação de força no 
aro de propulsão) em um determinado contexto e ambiente de mobi-
lidade (por exemplo, rural ou cidade, molhado ou seco), beneficia o 
desempenho da cadeira de rodas (GROOT et al., 2014). Neste sentido, 
pode-se reduzir a demanda de trabalho, favorecer a independência na 
mobilidade e, consequentemente, melhorar a participação social do 
usuário.

DEMANDA METABÓLICA E COGNITIVA DOS USUÁ-
RIOS DE CADEIRAS DE RODAS

Mover-se com uma cadeira de rodas manual tem sido apontado 
como uma atividade física extenuante, uma vez que poderá ocorrer 
aumento dos batimentos cardíacos durante a propulsão manual, 
aumento da massa muscular e resistência dos membros superiores 
decorrente aos ciclos de movimento e em longo prazo, e consequentes 
dores e doenças nos membros superiores (BHAMBHANI 2002; RICE 
et al., 2014). Neste sentido, muitos praticantes de esportes realizam 
atividades físicas de grande demanda junto a tarefas decisionais e 
perceptuais, e de maneira geral, realizar atividades cognitivas durante 
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exercícios físicos têm efeitos nas restrições energéticas da tarefa; e 
quanto maior a demanda de energia, mais atenção é usada para con-
trolar os movimentos (BRISSWALTER et al., 2002). 

A perda dos movimentos dos membros inferiores tem prejuízos 
físicos, psicológicos e sociais expressivos. A prescrição de uma cadeira 
de rodas objetiva minimizar essas consequências trazendo de volta a 
mobilidade em níveis aceitáveis de funcionalidade e participação. As 
atividades envolvidas durante o treino e reabilitação de cadeira de 
rodas como, mover-se para frente, girar para esquerda/direita, rotação 
de 360°, transferência de cadeiras, entre outros, requerem não 
somente novas competências físicas, mas também capacidades cog-
nitivas para aprender essas novas habilidades e adapta-las a diferentes 
situações da vida diária. Em relação as habilidades cognitivas e per-
ceptuais necessárias para dirigir uma cadeira de rodas, estas se mos-
tram similares as necessárias para se dirigir um veículo motorizado, 
entretanto, dirigir um automóvel é uma tarefa muito mais complexa e 
requer um maior nível dessas habilidades (BRIGHTON, 2003). Muitos 
estudos têm relatado sobre a relação entre demandas físicas e cogni-
tivas no campo dos esportes, porém o campo do design ergonômico e 
das tecnologias assistivas se mostram ainda pouco explorados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conhecimento científico relacionado as áreas do Design, Ergo-
nomia e Tecnologia Assistiva têm contribuído para o entendimento 
das interações entre o usuário e a cadeira de rodas. Nesse sentido, 
investigar as relações entre as características do dispositivo e suas 
implicações para o usuário pode gerar conhecimento científico neces-
sário para suportar inovações dessas tecnologias, objetivando reduzir 
a demanda do usuário durante o uso e melhorando a mobilidade 
geral.  

Cadeiras de rodas são designadas como meio de transporte para 
pessoas com incapacidades nos membros inferiores, utilizando apenas 
os braços como forma de propulsionar e conduzir este dispositivo 
assitivo. A literatura sobre os problemas biomecânicos relacionados 
ao uso da cadeira de rodas manual tem sido amplamente relatada, 
porém, o conhecimento sobre como as funções neurais, cognitivas, 
e físicas influenciam no uso da cadeira de rodas se mostram ainda 
insuficientes. Aprender a realizar uma ampla gama de manobras em 
cadeiras de rodas em diferentes contextos é importante para alcançar 
a independência de mobilidade e esses achados podem melhorar o 
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design de dispositivos assistivos, dando suporte a novas estratégias 
de reabilitação, aprendizado motor e treinamento de usuários.

Nesse sentido investigar como mudanças no design da cadeira de 
rodas, pode influenciar nos aspectos biomecânicos e perceptivos do 
usuário durante a propulsão manual, é essencial para que sejam tra-
çadas diretrizes e fundamentos ergonômicos aplicáveis ao design de 
novos dispositivos de auxílio a mobilidade. Também, a análise conjunta 
desses fatores com os aspectos cinéticos, cinemáticos e mecânicos 
da cadeira de rodas permitirá um entendimento mais detalhado da 
interação entre usuário dispositivo.
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03.
As contribuições da ergonomia e da tecnologia 
assistiva para o design de assentos para idosos 

INTRODUÇÃO 

O aumento expressivo de idosos revela uma preocupação com a 
preparação do espaço para receber e satisfazer as necessidades desse 
grupo de cidadãos. O uso de mobiliários disponíveis a este grupo de 
usuários pode interferir na qualidade de vida dos mesmos, oferecendo 
ou não a adequação necessária as suas necessidades, bem como 
segurança para que não ocorra quedas ou ferimentos. 

O processo de fragilização natural, físico e cognitivo do idoso 
mostra uma redução de mobilidade principalmente nos membros infe-
riores e tronco interferindo, principalmente, em sentar-se, levantar-se 
ou agachar. Desse modo, torna-se necessário investigar, reunir e orga-
nizar informações sobre o cenário atual dos mobiliários de sentar e a 
relação do idoso com esse mobiliário. É iminente a necessidade de 
serem desenvolvidas investigações sobre as limitações dos produtos 
disponíveis no mercado para o público idoso, visando comparar com 
critérios ergonômicos para o design de assentos.

O Brasil apresenta um dos mais altos níveis populacionais e um 
ascendente processo de envelhecimento, porém não está preparado 
para atender as necessidades específicas deste crescente grupo 
social (NARSI, 2008). Um panorama geral sobre os idosos no Brasil 
estima que 14.536.029 pessoas são idosas. No estado de São Paulo, 
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são 3.316.957. Estatísticas mostram que a população idosa no Brasil 
em 2020 chegará à cerca de 20% da população geral.

O envelhecimento demográfico teve um aumento significativo e a 
projeção é de que tenhamos um aumento ainda maior nos próximos 
anos. O Brasil segue uma tendência mundial em aumento do número 
de idosos e, segundo o IBGE (2011), em 2025 seremos a 6ª nação do 
mundo em idosos. 

O tema de pesquisa sobre idosos vem ganhando visibilidade nos 
últimos anos. Para Gouvêa (2013), o Brasil já percebeu este novo con-
texto social e já avançou muito em soluções. Atualmente estão sendo 
desenvolvidos muitos trabalhos relacionados com idosos em diversas 
áreas do saber em Universidades brasileiras.

De acordo com Moragas (2010), atualmente a proporção de pes-
soas idosas atinge níveis superiores os de qualquer outra época na 
história. Com a projeção do aumento dos idosos surgem novas con-
dições de vida, que já estão sendo previstas e causam preocupação. 
Segundo o autor a tendência é que o número de pessoas idosas sobre 
o da população crescerá em todos os países do mundo, considerando 
as melhorias no padrão de vida e a redução nas taxas de natalidade, os 
países desenvolvidos terão índices de crescimento da população idosa 
mais elevados. 

O envelhecimento causa mudanças no círculo social. Com o 
aumento da longevidade, resultado de melhorias nas condições de 
saúde, novas tecnologias, hábitos alimentares e prática de exercícios, 
os idosos procuram, cada vez mais, desempenhar um papel ativo 
na sociedade (GOUVÊA, 2013). O IBGE (2011) mostra que 79% dos 
idosos do sexo masculino que se aposentam continuam trabalhando, 
e para as mulheres são 44%.

Para Silva (1999), a população brasileira com mais de 60 anos de 
idade passará para 32 milhões no ano de 2025, invertendo a pirâmide 
etária, gerando uma série de necessidades e adequações para essa 
nova parcela da população. Para Araújo (2004), essa mudança na estru-
tura demográfica indica necessidade de revisão de valores e com-
portamentos até então vigentes. O perfil dos consumidores passará 
por alterações, devendo ocorrer o desenvolvimento de produtos ade-
quados para esse público.

O corpo humano sofre diversas mudanças ao longo do tempo, 
essas mudanças estão relacionadas com o espaço habitável desse 
indivíduo. O ambiente onde o idoso reside, bem como seus mobili-
ários devem estar aptos para atender as necessidades reais desses 
indivíduos. 
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O espaço deve acompanhar as mudanças ocorridas no corpo 
humano diante ao envelhecimento e dispor de mecanismos que 
garantam igualdade de cidadania e uma maior autonomia para a utili-
zação de espaços, mobiliários e equipamentos, apesar das limitações 
impostas pela idade. Quando o ambiente não oferece condições de 
conforto, segurança e acessibilidade, ele não garante a seus usuários 
autonomia e independência (PASCHOARELLI, MENEZES, 2009).

Entendendo a importância do ambiente em que o idoso passará 
parte de sua vida, bem como os mobiliários que utiliza, existe a neces-
sidade de investigar quais são as contribuições da Ergonomia e da 
Tecnologia Assistiva para a concepção ou reformulação dos mobiliá-
rios existentes nos ambientes ocupados por idosos. No decorrer das 
últimas décadas, por conta do aumento expressivo da longevidade, 
houve a necessidade de estabelecer critérios para a reformulação de 
espaços, equipamentos e serviços mais adequados com realidade e 
necessidade dos idosos. 

ENVELHECIMENTO BIOLÓGICO DO SER HUMANO

O idoso passa por um processo de envelhecimento natural, esse 
processo é progressivo, existem modificações morfológicas, funcio-
nais, bioquímicas e psicológicas o que levam o indivíduo a uma vul-
nerabilidade de patologias, diminuição da capacidade funcional e 
dificuldades de adaptação ao ambiente, equipamentos e mobiliários. 
Com o aumento da longevidade essa população passará a necessitar 
de ajuda, temporária ou permanente para suas atividades do cotidiano.

Segundo o Relatório (2015), da Organização Mundial da Saúde 
as mudanças que constituem o envelhecimento são complexas, no 
nível biológico o envelhecimento é associado ao acúmulo de uma 
nova variedade de danos moleculares e celulares. Com o tempo, 
leva o indivíduo a uma perda gradual das reservas fisiológicas, um 
aumento dos riscos de contrair doenças e um declínio geral na capa-
cidade intrínseca.

Além disso, a idade avançada envolve mudanças significativas da 
capacidade para lidar com as tarefas cotidianas, o indivíduo idoso pode 
otimizar suas capacidades existentes por meio de práticas e novas 
tecnologias, bem com compensar as perdas de algumas habilidades 
encontrando outras maneiras de realizar tarefas.

Para Gouvêa (2013), o envelhecimento caracteriza-se por uma limi-
tação da capacidade de cada sistema em manter o equilíbrio do orga-
nismo. A partir dos 30 anos o indivíduo começa a envelhecer, sofrendo 
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influência dos fatores genéticos, do meio ambiente e dos riscos indi-
viduais.

Um dos aspectos importantes que mais vem sendo discutido 
pelos estudiosos do meio acadêmico que pesquisam sobre este tema, 
é que esta fase de vida não é alcançada de uma forma satisfatória sem 
que se façam presentes os surgimentos de problemas, quer sejam de 
ordem orgânica ou psicológica. Uma vez que os avanços da ciência e 
da medicina contribuem para o prolongamento da vida das pessoas, 
faz-se necessário repensar e colocar em prática formas mais humani-
zadoras de convivência da terceira idade (NETTO, 2004).

O processo de envelhecimento ocorre não somente no sistema 
fisiológico, mas também no psíquico e no social. Existem variações 
fisiológicas, psicológicas e sociais entre indivíduos, o que vai definir 
o estilo de vida de cada um são suas limitações, patologias crônicas e 
adaptabilidade com o seu ambiente de convívio.

Para Moragas (2010), a igualdade de idade cronológica de mem-
bros de grupos nascidos na mesma data não implica o mesmo desen-
volvimento biológico, psíquico ou social. O que implica em diferentes 
níveis de cognição ou autonomia para grupos com mesmas idades cro-
nológicas.

É importante salientar que, umas das principais mudanças 
que ocorrem com o decorrer da idade é a alteração das dimensões 
corporais, como por exemplo a estatura que diminui gradativamente 
após os 60 anos, segundo Dul e Weerdmeester (1993), os homens 
perdem em torno de 3 cm até os 80 anos, e as mulheres 2,5 cm. Há 
também uma redução da flexibilidade e do alcance nos membros 
superiores, o que dificulta a abertura de gavetas, torneiras, armários. A 
redução de mobilidade ocorre principalmente nos membros inferiores 
e coluna, interfere nas tarefas que são feitas em alturas baixas, como 
sentar e levantar ou agachar. 

Outra mudança que ocorre com a longevidade são as variações 
antropométricas entre os idosos do gênero masculino e feminino. 
Para Paschoarelli e Menezes (2009), uma das características do enve-
lhecimento humano é o aumento de peso corpóreo, pelo acúmulo de 
gordura subcutânea, diminuição das excreções fisiológicas, pela baixa 
perda calórica e ingestão de alimentos hipercalóricos. Esses fatores 
aliados à inatividade ou atividades em proporções inadequadas podem 
colaborar com um desequilíbrio metabólico. Existe uma tendencia 
na diminuição desses indices a partir dos setenta anos, por perda da 
massa muscular e diminuição da gordura, tipicos da faixa etária.
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PREVENÇÃO

Segundo Moragas (2010) existe uma limitação da capacidade 
funcional com o decorrer da velhice, o que exigirá um delineamento 
diferente para satisfazer as necessidades da comunidade em termos 
de moradia, transporte, comunicação e saúde. As quedas em idosos 
podem causar lesões leves ou até fraturas. Uma queda pode causar a 
perda da autonomia ou então sinalizar uma doença, como a osteopo-
rose, principalmente entre as mulheres idosas.

Assim, pode-se inferir que os aspectos ligados à mobilidade estão 
diretamente voltados à saúde das estruturas ósseas, que na terceira 
idade apresentam-se de uma forma mais comprometida do que na 
fase adulta, especialmente àquelas pessoas que têm como hábito o 
fumo e a ingestão elevada de cafeína e álcool, associados a uma ali-
mentação pobre em cálcio. Os problemas de osteoporose, ao contrário 
do que se pensa, não estão ligados apenas ao risco de fraturas, mas 
também implicam na diminuição da mobilidade articular, em função 
do desgaste ósseo das articulações (encaixes ósseos) (NETTO, 2004).

De acordo com o Ministério da Saúde (2010) houve um aumento 
nos óbitos típicos da população idosa, sendo observados em primeiro 
lugar as doenças circulatórias, isquemias do coração e acidentes vas-
culares cerebrais. Em seguida, as neoplasias, como câncer de mama, 
colón, reto e ânus nas mulheres. Em terceiro lugar as doenças do 
aparelho digestivo, seguido do aparelho respiratório e geniturinário. 
Finalmente as lesões por causa externas, que embora não sejam as 
primeiras pode e deve ser diminuída com ajuda dos poderes públicos. 
Estas causas externas são as que levam o idoso a internação ou a 
morte, podem ocorrer de diversas maneiras, dentre elas, muitas estão 
diretamente ligadas ao espaço público ou doméstico em que os idosos 
convivem. (CAMARANO, 2006 apud GOUVÊA, 2013)

Para Menezes e Bachion (2012), a longevidade é acompanhada de 
perdas que vão ocorrendo ao longo da vida e existe uma elevada ocor-
rência de déficit visual autorrelatado pelos idosos institucionalizados, 
sendo que os acidentes por queda foram mais prevalentes justamente 
no grupo com um déficit visual maior.

Segundo Gouvêa (2013), os acidentes por queda em idosos no 
habitat doméstico ou urbano são produzidos devido ao conjunto de 
deficiências encontradas na perda da capacidade laboral do idoso, mas 
também pelas deficiências encontradas no espaço físico construído, 
nos equipamentos e mobiliários.
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Devido a perda da autonomia e por muitos idosos necessitarem 
de cuidados acabam perdendo a possibilidade de morar ou ficar sozi-
nhos, que leva o indivíduo a necessidade de dependência o que leva os 
idosos aos asilos (CARRIEL, 2007).

As quedas são ocasionadas por diversos fatores, entre eles o pro-
cesso de fragilização natural, físico e mental do idoso junto à relação 
do ambiente construído, equipamentos e o mobiliário. Os ambientes 
utilizados pelos idosos podem representar perigo, aliados as suas 
limitações naturais e a não adequação do ambiente, equipamento ou 
mobiliário. 

Segundo Carriel (2007), considera-se um idoso frágil aquele que 
possui dificuldades para locomover-se, incapacidade, quedas fre-
quentes, dependente ou necessita de cuidados médicos. O grau pode 
variar de indivíduo para indivíduo e pode agravar-se se aliado as essas 
características forem oferecidos para sua assistência equipamentos 
inadequados e não específicos às condições físicas.

Roeder (2009), afirma que existem três tipos de grau de depen-
dência do idoso, o grau I se aplica a idosos independentes, mesmo 
aqueles que precisam de equipamentos ou autoajuda, o grau II se 
aplica a idosos com dependência em até três atividades de autocui-
dado cotidiano (alimentação, mobilidade e higiene) e/ou com compro-
metimento cognitivo, o grau III são todos os idosos que necessitam 
de autocuidado cotidiano e assistência em todas as atividades e/ou 
com comprometimento cognitivo. O indivíduo autônomo é aquele que 
detém poder decisório e controle sobre sua vida. 

Como muitas das quedas ocorrem no ambiente domiciliar ou asilar, 
é fundamental que se crie a adequação dos ambientes que abrigam 
esse grupo específico, dessa maneira poderíamos garantir que o indi-
víduo possa utilizar o ambiente bem como seus equipamentos e mobi-
liários de maneira mais segura. 

Para Dul e Weerdmeester (2004), a probabilidade de ocorrência 
dos acidentes pode ser reduzida quando consideramos adequada-
mente as capacidades e limitações humanas e as características do 
ambiente, muitas situações de trabalho e vida cotidiana são prejudi-
ciais à saúde e podem ser reduzidas com o emprego da ergonomia.

Com a idade o indivíduo perde massa muscular e com isso tem um 
declínio do condicionamento físico, acúmulo de gordura, agravamento 
de suas limitações, ao buscar uma atividade física o indivíduo pode 
retardar doenças comuns nesse período, além de diminuir o risco de 
quedas e ferimentos (GOUVÊA, 2013).
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Dentre as recomendações para um envelhecimento saudável da 
Organização Mundial da Saúde estão: incentivar comportamento que 
melhorem a capacidade e garantir uma vida digna na idade avançada. 
Para os ambientes que abrigam os idosos, preveem promover com-
portamentos que melhorem a capacidade e eliminar barreiras à parti-
cipação e compensar a perda de capacidade. Para encontrar soluções 
eficazes para as limitações dos idosos são necessários estudos que 
repensem o espaço que o idosos ocupa e proporcione um melhor 
aproveitamento das suas potencialidades, desejos e necessidades 
(RIBAS, 2001).

As Instituições de Longa Permanência (ILPs), ou também conhe-
cidos como asilos ou casa de repouso são instituições governamen-
tais, não governamentais ou particulares que tem a finalidade de servir 
de domicílio para pessoas idosas a partir de 60 anos. Essas instituições 
muitas vezes são compostas de mobiliários disponíveis no mercado 
comum. Principalmente as poltronas, onde muitos idosos passam 
grande parte do tempo, deveriam ser mais ergonômicas e possuir dife-
rentes variações de regulagem.

Segundo Dul e Weerdmeester (2004), as características exigidas 
para ajuste da altura do acento e a posição do encosto deveriam seguir 
algumas características para um melhor desempenho, como a altura 
do acento com regulagem em movimentos contínuos e suaves e não 
por degraus, a altura do acento pode ser considerada boa quando a 
coxa está bem apoiada no acento, sem o esmagamento da parte infe-
rior e os pés se apoiam no chão. O encosto da cadeira deve propor-
cionar apoio para região lombar.

Com um ambiente e mobiliários apropriados para idosos podemos 
tornar o espaço mais seguro. Para Zimmerman (2000), ao promover 
um ambiente adequado para o idoso, estamos injetando também uma 
dose de confiança e vontade de viver em sociedade.

A POSTURA AO SENTAR

No círculo de ambientes asilares que fazem parte do cotidiano do 
idoso, estão os mobiliários que compõem o cenário de atividades diá-
rias. A postura sentada é indicada como uma das mais presentes no 
dia a dia do idoso, ainda mais para aqueles que dormem poucas horas. 

Para Coury (1995, p 13) “quando sentados ocorrem algumas 
mudanças básicas em nosso corpo, dobramos a articulação do quadril, 
assim temos uma diminuição ou eliminação de sua curvatura”. A con-
sequência da postura sentada é o aumento da pressão dentro do disco 
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intervertebral, com o passar do tempo pode aparecer dor na região 
lombar, sobretudo quando dobramos o corpo para frente.

Uma postura sentada adequada deve apresentar equilíbrio entre 
um melhor alinhamento biomecânico possível, o conforto e maximi-
zação das funções fisiológicas, o que é possível quando se tem uma 
boa distribuição da pressão, suporte corporal, estabilidade e segu-
rança. O idoso que se senta de forma adequada tem mais indepen-
dência durante as atividades, por outro lado o mau posicionamento 
sentado pode levar o indivíduo a ter problemas como rigidez, contra-
turas, deformidades, restrição do movimento, úlceras por pressão, 
entre outros (EMMEL, MARTINEZ, PAGANELLI, 2014).

Coury (1995 p. 14, 15), relata que “a parte baixa da coluna (curva-
tura lombar), que quando estamos em pé é um arco voltado para trás 
torna-se menos acentuada ou chega mesmo a se inverter para a frente 
quando sentamos”, o espaço existente na parte da frente das vértebras 
diminui e o espaço de trás aumenta, fazendo com que a parte anterior 
do disco seja achatada e a postura esticada. Quanto mais fechado for 
a ângulo entre o troco e a coxa, maior tenderá a ser a pressão dentro 
do disco.

A posição sentada é definida como a situação na qual o peso cor-
póreo é transferido para o assento da cadeira por meio da tuberosidade 
isquiática, dos tecidos moles da região glútea e da coxa, bem como 
para o solo por meio dos pés. No entanto, sentar é uma ação dinâmica 
que deve ser vista como um comportamento e não somente como 
uma condição estática (MARQUES, HALLAL e GOLÇALVES, 2010).

A pressão nos discos intravestrebrais é maior (140%) do que 
quando se está em pé (100%), mesmo com o tronco ereto, isso ocorre 
em consequancia da rotação posterior da pelve que leva uma dimi-
nuição da lordose lombar (MORAES, 2000 apud SOUZA 2004).

Ainda de acordo com Marques, Hallal e Golçalvez (2010) a antro-
pometria também é outro fator que deve ser levado em consideração. 
Vários estudos recentes sugerem que existe uma incompatibilidade 
entre as medidas antropométricas e o mobiliário encontrado em 
escolas e postos de trabalho. Nesse sentido, são recomendadas a uti-
lização de mesas e cadeiras equipadas com mecanismos ajustáveis de 
altura e largura.

ASSENTOS PARA IDOSOS

Dentre os diversos tipos de mobiliário para as mais distintas ativi-
dades comuns na terceira idade podemos destacar: assistir televisão, 
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leitura, atividades manuais, refeições, receber visitas, descasar, usar 
o computador, tocar violão e cuidar dos netos (EMMEL, MARTINEZ, 
PAGANELLI, 2014). De acordo com García et al (1992), as mobílias con-
vencionais para relaxamento, como poltronas, poltronas reclináveis ou 
sofás devem englobar diferentes ângulos de respaldo para diferentes 
atividades, como por exemplo: descanso, leitura, ver televisão e con-
tato social.

Coury (1995), afirma que para diminuir a sobrecarga que a pos-
tura sentada provoca, o indivíduo deve sempre que possível utilizar o 
encosto, parte do peso do corpo é transferida para o apoio, diminuindo 
assim a sobrecarga nas costas. Para García et al (1992), as poltronas 
devem minimizar as forças nos discos intervertebrais e a atividade dos 
músculos das costas e dos braços, assim como proporcionar um bom 
apoio corporal.

Pozo, et al (1995), sugerem que o desenho de qualquer mobiliário 
passa por uma adequação para os diferentes usos aos quais pode ser 
atribuído, isso implica na caracterização de seus componentes, mate-
riais, matérias primas, sistemas de montagem e acabamento para 
cada usuário e tipo de uso.

Para Moraes (2010), a altura do assento, por exemplo, pode modi-
ficar o desempenho funcional dos idosos durante as transferências, 
uma vez que os movimentos de sentar e levantar são mais difíceis 
para esses indivíduos, quando comparados aos jovens, pois o enve-
lhecimento acarreta diminuição de força, equilíbrio, entre outras con-
sequências.

García (1992), afirma que além das preferências devem ser consi-
deradas uma série de características especiais no design para idosos, 
usuários incondicionais da cadeira de descanso e com características 
físicas muito específicas. A ergonomia, as dimensões corporais dos 
idosos, bem como a usabilidade devem ser fatores intrínsecos a reali-
dade desse seguimento de usuários.

Os assentos influenciam o comportamento de sentar, sendo que 
algumas permitem maior troca de posturas, acessórios como suportes 
lombares e apoios para braços, bem como a inclinação e a altura do 
encosto e do assento são componentes ergonômicos que reduzem 
a carga mecânica na coluna durante a posição sentada. (MARQUES; 
HALLAL e GOLÇALVES, 2010).

O assento e o encosto devem proporcionar um correto suporte 
para o corpo prevenindo desequilíbrios e falta de controle da postura 
pelos idosos com dificuldades motoras. Devido a mal circulação, 
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alguma idosos estão propensos a problemas cutâneos, sobretudo, 
aqueles que passam muito tempo sentados. 

ERGONOMIA E TECNOLOGIA ASSISTIVA

Para Gobbi, Reis e Bosse (2015), usuários idosos são os que mais 
sofrem as consequências da utilização de produtos projetados sem a 
aplicação dos princípios de ergonomia e usabilidade, por possuírem 
limitações físicas e às vezes cognitivas que impedem ou dificultam a 
boa interação do usuário com o produto.

Blaich (1987) ressalta que um projeto apropriado de produto requer 
interação com a prática ergonômica. Neste sentido, Carneiro et al. 
(2010) indicam que a ergonomia e a usabilidade se utilizam de conhe-
cimentos técnicos e específicos para a melhoria dos produtos, ferra-
mentas e das condições de trabalho e saúde do homem. A ergonomia 
tem contribuído para melhorar a vida cotidiana e podem tornar os pro-
dutos mais confortáveis, eficientes e seguros (IIDA, 2005).

Segundo García et al (1992), a ergonomia é considerada como um 
dos critérios para conceber um projeto. A ergonomia pode fazer parte 
de diferentes etapas da criação de um produto, desde um protótipo 
ou até um produto que já se encontra no mercado, a ergonomia pode 
atribuir diferentes versões mais ou menos complexas.

Ainda de acordo com García et al (1992), não há uma demanda 
generalizada de ergonomia por parte do consumidor que ainda que 
seja no estilo dos materiais acabados ou o preço de seus critérios de 
compra. No entanto, já existe um setor importante de consumidores 
interessados   em valores ergonômicos como aponta um estudo rea-
lizado pela IBV (Instituto de biomecânica de Valencia) e AIDIMA (Ins-
tituto tecnológico del muebles y afines) 1992. Considera que uma 
porcentagem significativa de consumidores leva em conta os aspectos 
ergonômicos do mobiliário. 

Existem alguns estudos que englobam a qualidade de vida do 
idoso, seu papel na sociedade bem como a qualidade de seu ambiente 
e seus equipamentos. Em uma pesquisa realizada em 2011, pela Uni-
versidade de São Carlos, foi avaliado o mobiliário utilizado pelo idoso 
na posição sentada e constatou muitas inadequações e incompatibi-
lidades entre as características dos mobiliários e as dos usuários. Em 
outro estudo, foi elaborado um roteiro para avaliação do ambiente e do 
mobiliário no domicílio do idoso.

A adequação dos assentos, assim como toda e qualquer melhoria 
para os indivíduos com mobilidade reduzida, chamada de tecnóloga 
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assistiva, pode levar a um nível melhor de funcionalidade, indepen-
dência e até mesmo segurança do idoso. 

Para Cavalcanti e Galvão (2007), a Tecnologia Assistiva pode ser 
utilizada como adaptação ou ferramenta, materiais ou equipamentos, 
pode auxiliar para facilitar a função manual, ampliando a participação 
do indivíduo em atividades do dia a dia. De acordo com Teixeira (2003), 
a adaptação é um ramo da Tecnologia Assistiva que se define como a 
modificação da tarefa, método e meio ambiente, promovendo inde-
pendência e auxiliando para uma maior autonomia. 

Ao incluir princípios e critérios da Tecnologia Assistiva e da Ergo-
nomia, no Design de Assentos para idosos, poderíamos fornecer aos 
idosos mais segurança contra quedas e ferimentos, além de uma 
maior qualidade de vida, já que ao se sentar e se levantar com mais 
facilidade o idoso poderia alcançar uma maior autonomia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o aumento expressivo de idosos, faz necessário, um 
aumento expressivo nas pesquisas do espaço de convívio dos mesmo 
e a relação com os seus mobiliários e equipamentos. Como demons-
trado anteriormente, a prevenção tem uma relação muito tênue com o 
bom planejamento dos mobiliários e equipamentos.

Mesmo com pesquisas na área ainda falta, na prática, uma boa 
adequação do produto com as necessidades dos usuários. Neste sen-
tido, princípios e critérios da Tecnologia Assistiva e da Ergonomia é 
um fator que pode contribuir com as pesquisas na área do design e 
pode levar a um nível melhor de funcionalidade, independência e até 
mesmo segurança do idoso. 

Dessa maneira, torna-se necessário investigar as variáveis que 
envolvem cada tipo de mobiliário utilizado para sentar, levando em 
consideração as características dos idosos, o que certamente levará a 
uma melhor adequação dos produtos destinados a esse público.

São necessários mais estudos na área da ergonomia para mobiliá-
rios em geral de uso exclusivo dos idosos, só assim, poderemos asse-
gurar que estes produtos tenham a segurança necessaria, bem como, 
a usabilidade adequada para cada circustancia.



Design: cenários diversos de pesquisa50

REFERÊNCIAS 

ARAUJO, C. M. S. Entre sonhos e realidade: um estudo sobre o turismo 
para a terceira idade com idosos residentes em Balneário Camburiú. 2004. 
119f. Dissertação (Mestrado em Turismo) – Universidade do Vale do Itajaí, 
Centro de Educação Balneário Camburiú, Balneário Camburiú.

BLAICH, R. Behaviour and Information Technology. London, Taylor & 
Francis, 1987. Vol 6. N° 3.

CARNEIRO, L. do P.; et al. Aspectos teóricos da ergonomia e sua caracte-
rização como área do conhecimento científico. In: 9 º Congresso Brasileiro 
de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. São Paulo, 13 a 16 de outubro 
de 2010. São Paulo: Blücher e Universidade Anhembi Morumbi.

CARRIEL, I. R. R. Recomendações ergonômicas para o projeto de cadeira 
de rodas: considerando os aspectos fisiológicos e cognitivos dos idosos. 
Dissertação (Mestrado) – Universidade Estadual Paulista. Faculdade de 
Arquitetura, Artes e Comunicação, Bauru, 2007.

CAVALCANTI, A.; GALVÃO, C. Terapia Ocupacional: fundamentação e prá-
tica. Rio de Janeiro: Guanabara,2007.

COURY, H. G. Trabalhando sentado – manual para posturas confortáveis. 
2.ed. São Carlos: EDUFSCar, 1995.

DUL, J.; WEERDMEESTER, B. Ergonomia prática. São Paulo: Edgard 
Blücher, 1993.

EMMEL, M. L. G.; MARTINEZ, L. B. A.; PAGANELLI, L. O. Avaliação do 
mobiliário utilizado pelo idoso na posição sentada. Revista o Mundo da 
Saúde v. 38, n. 4, p. 419-429, 2014. 

GARCÍA, C.; et al. Guia de recomendaciones para el diseño de mobiliario 
ergonomico. Valencia: Instituto de Biomecânica de Valencia, 1992.

IIDA, I. Ergonomia Projeto e Produção. 2. ed. São Paulo. Edgard Blücher, 2005.

GOBBI, A. G.; REIS, A. A.; BOSSE, M. Ergonomia e usabilidade aplicados 
ao projeto de produtos focado no usuário idoso: a experiência do idoso 
com eletrodomésticos e mobiliários na cozinha. Human Factor Design. V. 
3, n.6, p 63-76, junho 2015.

GOUVÊA, I. Design ergonômico: diretrizes para projetos habitacionais 
geriátricos. 2013. 302 f. Tese (doutorado em Design) - Universidade Esta-
dual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Arquitetura, Artes e 
Comunicação de Bauru, 2013.



As contribuições da ergonomia e da tecnologia assistiva 
para o design de assentos para idosos 51

MARQUES, N. R.; HALLAL, C. Z.; Golçalvez, M. Características biomecâ-
nicas, ergonômicas e clínicas da postura sentada: uma revisão. Fisiote-
rapia e Pesquisa, São Paulo, v.17, n.3, p.270-6, jul/set. 2010. 

MENEZES, R. L.; BACHION, M. M. Condições visuais autorrelatadas e 
quedas em idosos institucionalizados. Rev Bras Oftalmol. 2012; 71 (1): 23-7.

MORAGAS, R. M. Gerontologia social – envelhecimento e qualidade de 
vida. 3 ed. São Paulo: Paulinas, 2010. 

MORAES, R. C. Relação entre Percepção e Ação durante os Movimentos 
de Sentar e Levantar em Indivíduos Idosos. Psicol Teoria Pesquisa. 2010; 
26(2): 253-64. 

NARSI, F. O envelhecimento populacional no Brasil. Einstein. 2008; 6 (Supl 
1):S4-S6

NETTO, F. L. de M. Aspectos biológicos e fisiológicos do envelhecimento 
humano e suas implicações na saúde do idoso. Pensar a Prática 7: 75-84, 
Mar. - 2004

PASCHOARELLI, L. C.; MENEZES, M. S. (Orgs). Design e ergonomia: 
aspectos tecnológicos [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: 
Cultura Acadêmica, 2009. 279 p. ISBN 978-85- 7983-001-3. Available from 
SciELO Books

POZO, A. P. del; et al. Guia de recomendaciones para el diseño y selección 
de Mobiliario Docente Universitario. Paterna, Valencia: Ibv (instituto Tecnoló-
gico de Valencia) Aidima (Instituto Tecnológico del Mueble y Afines), 1995.

Relatório mundial de envelhecimento e saúde. Organização mun-
dial da saúde, 2015. Disponível em: http://sbgg.org.br/wp-content/
uploads/2015/10/OMS-ENVELHECIMENTO-2015-port.pdf> Acesso em: 
set. 2016.

RIBAS, V. G. Parâmetros de projeto para moradia tutelada da terceira idade. 
Florianópolis, Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 2001.

ROEDER, M. A. Segurança sanitária para instituições de longa perma-
nência para idosos. (segunda edição) Santa Catarina. Diretoria de vigi-
lância Sanitária, 2009.

SILVA, R. D. M. da. O trabalho da pessoa idosa e sua relação com o sofri-
mento e o prazer: um estudo qualitativo realizado numa empresa privada. 
Florianópolis. 84 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - 
Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, 1999.



Design: cenários diversos de pesquisa52

SOUZA, M. H. de S. Avaliação Ergonômica e cinesiológica dos constrangi-
mentos músculos esqueléticos da região sacro lombar na postura em via-
gens aéreas longas. Tese de Doutorado, Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro – PUC-RIO, 2004.

TEIXEIRA, E. Terapia ocupacional na reabilitação física. São Paulo: Roca, 
2003.

ZIMMERMAN, G. I. Velhice – Aspectos Biopsicossociais. São Paulo: 
ArtMed, 2000.



O papel do design de moda no desenvolvimento de produtos inovadores 53

Andrea Meneghetti Zatta 
Marizilda dos Santos Menezes

04.
O papel do design de moda no desenvolvimento 
de produtos inovadores 

INTRODUÇÃO 

 A inovação e o design de moda sempre estiveram em conso-
nância, mas com as novas tecnologias, as mudanças estão aconte-
cendo com muita rapidez, trazendo consequências para essa parceria.

As consequências mais significativas estão no perfil de formação 
do design de moda e na forma de conduzir a pesquisa desenvolvi-
mento e Inovação – PD&I nas empresas.

O assunto é bastante atual e de grande atenção, devido ao histó-
rico da profissão do design no Brasil, a luta pelo seu reconhecimento 
diante ao mercado e as políticas públicas, além da grande incursão 
das áreas de gestão e marketing, que estão sobrepondo a função do 
design nas fases do projeto com ferramentas e metodologias muito 
semelhantes. Especificamente para o design de moda em se tratando 
do segmento têxtil e de confecção que sempre foi um dos grandes 
protagonistas da indústria no Brasil, é o único que contempla a cadeia 
toda, desde a plantação a comercialização do produto.

O design de moda é uma peça chave para a sobrevivência dessa 
cadeia, pois pode atuar em todas as fases do produto e suas ramifi-
cações. Assim sendo, o tema abordado nesse capitulo é o papel do 
design de moda no desenvolvimento de produtos inovadores. 
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Para sustentação dessa ideia, é importante estabelecer um breve 
panorama do design de moda no Brasil, o que é inovação, visualizar 
historicamente o conceito de tecnologias vestíveis e sua importância 
para o futuro, verificar a presença de disciplinas com enfoque a ino-
vação nas estruturas dos currículos dos cursos de formação em design 
de moda, e as metodologias utilizadas em projetos de inovação. Assim, 
será possível obter um desenho desse cenário e verificar como o papel 
do profissional de design está mudando dentro desse processo.

SITUAÇÃO DO PROFISSIONAL DO DESIGN 

A profissão do design possui um contexto bastante conturbado no 
Brasil devido ao atraso em sua regulamentação. A linha do tempo da 
Figura 1 resume as principais decisões políticas referente a profissão 
no Brasil.

 Figura 1. Regulamentação da Profissão de Designer 

Fonte: Adaptado de portal Design Brasil

As últimas informações confirmadas datadas de 01/10/2015 são 
que a Câmara dos Deputados analisa o Projeto de Lei 6808/17, do 
deputado Antônio Carlos Mendes Thame (PV-SP), que regulamenta a 
profissão de designer. Fonte: Agência do Senado 

O texto do projeto de lei, define o designer como o profissional 
que desempenha atividade especializada de caráter técnico-científico, 
criativo e artístico para a elaboração de projetos de sistemas, produtos 
e/ou mensagens visuais que atendam às necessidades do usuário.
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Essa situação pendente propicia a entrada de profissionais que 
desempenham o papel do design (mas não são designers) devido ao 
fato da profissão ainda não estar legitimada pelos órgãos competentes 
e pela necessidade premente do mercado.

A partir desse contexto fica entendível o quão complexo e rele-
vante é esse tema, e se arrevesa com a crescente demanda pelo 
desenvolvimento de produtos de inovação que implicam um novo con-
texto, com novos saberes e que também não está incluído, segundo a 
lei, no texto que define o profissional do design.

INOVAÇÃO 

Segundo o Manual de Oslo, p.57 a inovação focada no desen-
volvimento do produto define que inovações de produto envolvem 
mudanças significativas nas potencialidades de produtos e serviços. 
Incluem-se bens e serviços totalmente novos e aperfeiçoamentos 
importantes para produtos existentes. 

Com uma visão mais estreita do mercado, o considerado “Pai do 
Post It”, Geoff Nicholson foi um dos líderes da inovação na empresa 
3M, e afirma que:

Inovação é quando uma ideia atende às necessidades e expectativas 
do mercado, é viável do ponto de vista econômico e sustentável e ofe-
rece retorno financeiro às empresas. Ou seja, toda inovação precisa 
gerar resultados. Inovação não é invenção, nem descoberta. Ela pode 
requerer estes conceitos, e frequentemente isso acontece. Mas o 
seu foco não é o conhecimento, e sim o desempenho econômico. 
A primeira aplicação de uma inovação deve ser a estratégia, 
aproximando-se ao máximo do seu ideal. Mas, para que uma invenção 
seja considerada uma inovação, seus clientes precisam reconhecer o 
valor de todo o seu investimento. (CRUZ, 2011, p. ).

A inovação, devido a sua característica singular e conforme defi-
nições acima, acelerou os prazos para seu desenvolvimento, assim 
como os desafios de concepção, construção, de implantação muito 
mais desafiadores. Além das novas tecnologias que estão transfor-
mando os produtos na sua capacidade de uso e diferenciação. 

Um ramo da indústria que possui características mutáveis ade-
rentes a inovação é a moda, e para acompanhar essa mudança o pro-
fissional do design de moda deverá ter uma visão ainda mais ampla 
capaz de articular novos elementos, referentes a materiais, processos, 
como por exemplo, os tecidos inteligentes, eletrônica embarcada, 
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impressão 3D entre outras inovações que deverão estar incorporadas 
a roupa e acessórios. 

Seguindo essa temática, os estudos realizados e revisados na obra 
de Bruno (2016) Quarta Revolução Industrial do Setor Têxtil e de Con-
fecção, que traz uma visão do futuro até o ano de 2030, e confirmam 
que as narrativas de Design estarão fundamentadas na consolidação e 
na extensão gradual das seguintes responsabilidades: 

• Personalização, instantaneidade e individualização do con-
sumo; Cocriação e compartilhamento de produtos e serviços; 
Hibridização de produtos e serviços; 

• Racionalização técnica, temporal e econômica da cadeia de 
valor por meio da manufatura ágil; Sustentabilidade; Funcio-
nalidade e inteligência de produtos apoiadas em novas tec-
nologias; 

• Desenvolvimento do emprego de novos materiais e pro-
cessos inteligentes; Virtualização da produção; Integração 
sem solução de continuidade de tecnologias de informação, 
comunicação e de processos. 

Dentre as responsabilidades, é necessário destacar a hibridização 
que é mistura, troca, fusão, permuta, mescla, ou seja, fazer dar origem 
a algo novo. 

A hibridização acontece com o surgimento de novas tecnologias, 
máquinas digitais que fotografam, gravam vídeo e voz, que salvam 
arquivos. São pendrivers, mp3, mp4, tablets. Cada nova tecnologia vai 
incorporando novas funções que o diferenciam das demais. 

Essa velocidade com que essas tecnologias são lançadas no mer-
cado faz com que, segundo Kehl (2005), nós pesquisadores convi-
vamos de perto com o risco de nos tornarmos obsoletos e alienados 
diante delas. 

Sentimos que nossos recursos críticos ficam obsoletos na medida 
em que a propaganda dos poderes da tecnologia faz com que acre-
ditemos que cada nova invenção é realmente capaz de arrasar todo 
o passado e nos projetar em direção a um futuro absoluto. (KEHL, 
2005, Pág.235). 

Entender como ocorre essa hibridização é necessário para com-
preender como as novas tecnologias afetam as formas de interação 
e propor soluções para essa demanda de inovações, sendo essas, as 
responsabilidades que devem fazer parte da formação do design. 
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WEARABLE TECHNOLOGY - TECNOLOGIAS VESTÍVEIS

A vertente que domina o campo de pesquisa e experimenta-
ções para o mercado de moda são as tecnologias vestíveis, também 
conhecidas como Wearable Technology. Consistem em dispositivos 
tecnológicos que podem ser utilizados pelos usuários como peças do 
vestuário. São dispositivos facilmente acoplados ao corpo, como pul-
seiras, relógios, acessórios, entre outros.

Historicamente o primeiro registro foi do imperador romano Nero, 
que olhou através de uma esmeralda para ver melhor seus gladia-
dores lutando, e daí surge os primeiros óculos feitos na Itália em 1286. 
(CUNHA, 2015).

Em 1960, o diretor de fotografia Morton Heilig criou para o “Senso-
rama Simulator” (Figuras 2 e 3), um simulador de realidade virtual com 
guidão, display binocular, cadeira vibratória, caixas de som estereofô-
nicos, ventilador de ar frio e um dispositivo perto do nariz que geraria 
odores do filme.

Figura 2. The Head-mounted Display 

Fonte: https://amturing.acm.org/photo/sutherland_3467412.cfm
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Figura 3. Sensorama Simulator

 Fonte: https://www.useoftechnology.com/virtual-reality-history/sensorama/

Outro marco importante foi o anel ábaco (figura 4), utilizado para 
realizar contas simples pelos comerciantes, posteriormente na década 
de 80, o relógio calculadora (figura 5), e atualmente inúmeros exem-
plos que se espalham no mercado com a tentativa de suprir as neces-
sidades dos consumidores. 

Figura 4. Anel Ábaco  

Fonte: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article2584437/Is-wearable-com-

puter-300-year-old-Chinese-abacus-ring-used-Qing-Dynasty-help-traders.html
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Figura 5. Relógio com calculadora 

Fonte: https://www.mdig.com.br/?itemid=27316

A Google investe em tecnologia em lentes inteligentes (figura 6) 
desde 2009, e já possui patentes quanto as funcionalidades como, 
câmera embutida, controle de diabetes e tela de LED.

Figura 6. Smart contact lenses

Fonte: http://www.ted.me/google-camera-contact-lenses/

Todas essas evoluções reforçam ainda mais o foco na necessidade 
do público que busca velocidade, digitalização, interatividade entre 
outras qualidades incorporadas aos produtos.

A tecnologia Wearable possui grande potencial de crescimento, 
sendo seu mercado na ordem de 3 a 5 bilhões de dólares, segundo 
fonte: Credit Suisse (The Next Big Thing – Wearables Are In Fashion) 
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e a expectativa de crescimento para os próximos 03 anos é de o mer-
cado crescer 10 vezes.

Alguns produtos já foram lançados no mercado, como é o caso 
das tocas de natação para as paraolimpíadas que vibram para avisar o 
deficiente visual que está na hora da virada na borda da piscina. Como 
esse, outros produtos demonstram como complexa é a gama de solu-
ções e disciplinas envolvidas no desenvolvimento de um projeto ino-
vador para moda. Sendo assim, o designer de moda deverá cada ser 
cada vez mais hibrido, a fim de obter os resultados esperados e apro-
priar-se do seu espaço. 

Sob esse aspecto, vale enfatizar que os cursos de design de moda 
deverão ter uma visão a frente do mercado e estruturar as grades curri-
culares para suprir essa necessidade.

Para entender se os cursos de design de moda possuem essa 
visão inovadora, foi realizada uma breve pesquisa conforme demons-
trada a seguir.

A PRESENÇA DA INOVAÇÃO NA GRADE DOS 
CURSOS SUPERIORES DE DESIGN DE MODA

Os cursos superiores de Moda no Brasil, existem há menos de 
cinco décadas. O primeiro, segundo Rodrigues (2007), foi implantado 
em 1987, em São Paulo, pela Faculdade Santa Marcelina. 

Atualmente o número dos cursos superiores de Design de Moda 
no Brasil chegam a 198, segundo consulta realizada no site do Minis-
tério da Educação e-MEC.

Comparado aos cursos de administração e propaganda e marke-
ting a discrepância é enorme, pois possuem até 3641 cursos, segundo 
consulta pública realizada no mesmo site.

Para confirmar se o perfil do profissional está em consonância 
com as tendências de um mercado inovador, optou-se por verificar as 
grades curriculares dos cursos de design de moda, colocados nos três 
primeiros lugares do ranking da folha de 2017 que possuem em sua 
grade a disciplina de inovação.

 Escolheu-se o ranking da Folha e não outro, por utilizar cinco indi-
cadores, pesquisa científica, qualidade do ensino, internacionalização, 
mercado de trabalho e inovação, e utilizam os dados coletados no 
Inep-MEC, Web of Science (Thomsom Reuters), SciELO, Inpi, FAPs, 
CNPq, Capes e duas pesquisas Datafolha feitas anualmente.

No ranking dos melhores cursos de design de moda do Brasil 
publicado na folha de 2017, selecionou-se os três primeiros colocados 
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(Tabela 1), e nenhuma das três possui disciplina de inovação em sua 
matriz curricular. 

Tabela 1. Melhores cursos de Design de Moda 

Fonte: https://ruf.folha.uol.com.br/2017/ranking-de-cursos/moda/acesso em: 12/12/2017.

Entende-se que atualmente os projetos de inovação são desen-
volvidos por equipes multidisciplinares, e que essa percepção da ino-
vação é bem-vinda em todas as áreas, mas o que se enfatiza aqui é o 
déficit no ensino do design de moda e consequentemente na perda da 
identidade desse profissional que não está acompanhando as expec-
tativas do mercado.

METODOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE PRO-
DUTOS 

Existem inúmeros autores que trabalham conceitos sobre os pro-
cessos de design, mas a ideia aqui não é citar todos, ou realizar uma 
cronologia da evolução dos pensamentos, o objetivo é trazer duas defi-
nições selecionadas como fundamentais ao papel do designer e criar 
um caminho a partir daí, que demonstre que a ideia que se pretende 
defender.

O Processo de Design segundo Löbach (2001) é tanto um pro-
cesso criativo como um processo de solução de problemas, onde 
nele o designer procura desenvolver um produto inovador baseado na 
capacidade de associar determinadas informações com um problema, 
estabelecendo, através de uma postura crítica, novas relações entre 
elas e propondo uma solução criativa e eficaz.
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Figura 7. Etapas de um projeto de design

Fonte: Löbach (2001)

Baxter (1998) afirma que o designer terá que delinear uma conduta 
de organização e articulação de decisões para nortear o desenvolvi-
mento e realização do processo.
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Figura 8. Funil de Decisões

 Fonte: Baxter (1998)

As duas situações propostas pelos autores abraçam os processos 
de formas diferentes e complementares, sendo que Baxter mostra por 
meio do funil que o desenvolvimento do designer é de um tomador de 
decisões.

As grades curriculares dos cursos não acompanham mais as 
necessidades do profissional, ou seja, não é somente existir uma dis-
ciplina de inovação (que seria o primeiro passo) mas sim incluir nas 
grades curriculares, processos tecnológicos como digitalização, proto-
tipagem 3D, impressão 3d, conceitos de elétrica, internet das coisas1... 
tecnologia têxtil aplicados ao desenvolvimento de novos produtos, 
onde o designer conheceria sobre assuntos diversos que o colocariam 
no centro da decisão.

Esse cenário explica um pouco a migração da atuação do design no 
desenvolvimento de produtos para as áreas de administração e marke-
ting, pois os “novos designers” passaram a ser tomadores decisão, 
deixando a cargo de equipes multidisciplinares (engenheiro têxtil, elé-

1 IoT (Internet of Things, em inglês), consiste na ideia da fusão do “mundo real” 
com o “mundo digital”, fazendo com que o indivíduo possa estar em cons-
tante comunicação e interação, seja com outras pessoas ou objetos.
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trico, etc.) o desenvolvimento intrínseco do projeto, justamente por 
não ter conhecimento dessas áreas especificas.

As novas abordagens processuais como Design Thinking, Lean 
Design, o DIP (desenvolvimento integrado de produtos) utilizados em 
cursos de marketing, administração e até engenharias propõe exata-
mente essa ideia. 

Fazendo uma analogia, o design thinking é uma abordagem que 
busca a solução de problemas de forma coletiva e colaborativa, em uma 
perspectiva de empatia máxima com seus stakeholders (interessados): 
as pessoas são colocadas no centro de desenvolvimento do produto 
– não somente o consumidor final, mas todos os envolvidos na ideia 
(trabalhos em equipes multidisciplinares são comuns nesse conceito). 

Segundo o autor do livro Design Thinking, esclarece que: 

“O Design Thinking começa com habilidades que os designers têm 
aprendido ao longo de várias décadas na busca por estabelecer a cor-
respondência entre as necessidades humanas com os recursos téc-
nicos disponíveis considerando as restrições práticas dos negócios” 
(Brown, 2015).

O Lean Design é um desmembramento da filosofia lean manu-
facturing ou manufatura enxuta, utilizada na otimização e redução dos 
tempos e desperdício nos processos produtivos. Sendo que o Lean 
Design é uma filosofia de pensar na fase de projeto com foco na elimi-
nação de gargalos no processo produtivo.

De acordo com Munro (2001), o Lean Design ou Desenvolvimento 
Enxuto, é responsável por retirar do produto e do processo toda a 
estrutura que pode ser definida como “excesso”.

O designer do produto age como um articulador de informações, 
com foco na usabilidade e funcionalidade de acordo com as necessi-
dades do seu público alvo.

Existe outra metodologia chamada DIP - Processo de Desenvolvi-
mento de Produtos em que os requisitos das diversas fases do ciclo 
de vida do produto (ex. identificação da demanda, projeto, manufatura, 
uso, descarte) são integrados aos requisitos de concepção do produto.

Um produto DIP é uma solução que acomoda, de uma forma balan-
ceada, os interesses dos stakeholders de seu ciclo de vida.

Segundo Mazute (2014), desde a revolução industrial, as empresas 
de modo geral trabalharam ou ainda trabalham com o projeto serial 
de produtos e encontram dificuldades em passar a desenvolver o 
projeto integrado de produtos (DIP). No projeto serial, a facilidade de 
mudanças e avaliações são difíceis e mais onerosas que no projeto 
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integrado, pelo simples fato que no projeto integrado as áreas traba-
lham o ciclo de vida do produto como um todo e sempre validando as 
saídas de cada fase do desenvolvimento na perspectiva de todas as 
áreas de trabalho (engenharia mecânica, eletrônica, automação, sof-
tware, produção, marketing e outras).

Segundo o mesmo autor, o DIP é importante para que as empresas 
e profissionais cresçam no mercado e se mantenham, pois, integrar 
não é uma tarefa fácil, onde todos devem ceder e propulsionar sua 
área para um bem comum, a venda de um produto inovador e com alto 
aceite do mercado.

Já nos produtos de moda, as metodologias foram adaptadas, 
começando por Slack, Chambers & Johnston (2002), o desenvol-
vimento de produtos compreende as seguintes fases: geração de 
conceitos, triagem, projeto preliminar, avaliação e melhoria, e prototi-
pagem e projeto final. 

Rech (2002), baseando-se nos princípios de desenvolvimento de 
produtos de Slack, adaptou-os para o processo de desenvolvimento de 
produtos de moda, momento em que a autora explica cada etapa. Pos-
teriormente, ela sintetiza o desenvolvimento de produtos em quatro 
fases: coleta de informações sobre moda, definição do tema, esboços 
dos modelos e definição dos modelos. 

Montemezzo (2003), apresenta as seguintes etapas: planeja-
mento, especificação do projeto, delimitação conceitual, geração de 
alternativas, avaliação e elaboração, e realização.

Morais (2006) afirma que o processo de desenvolvimento de pro-
dutos, nas indústrias de confecção, encontra-se viciado, as metodolo-
gias de projeto são pouco eficientes e fundamentadas na cópia e na 
estilização de produtos pouco competitivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Resumidamente, as etapas de desenvolvimento de produtos de 
moda iniciam-se no desenvolvimento de coleção que geralmente 
seguem para modelagem, prototipagem, produção e acabamento, 
atuando nesse modelo há mais de décadas.

Percebe-se que as práticas na indústria e na academia estão 
engessadas, pois o negócio de moda mudou e o consumo também. 

Conforme já citado anteriormente, as tendências do futuro são a 
prototipagem digital, IOT, tecnologia embarcada, e-têxteis, e nenhum 
desses assuntos estão sendo tratados como grade curricular ou pes-
quisa e desenvolvimento na indústria de moda. Esses assuntos ainda 
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são embrionários e esse atraso acelera o fechamento de grandes 
indústrias que não estão acompanhando essas mudanças.

As apropriações desses processos estão acontecendo em grande 
escala em startups, industrias de tecnologia da informação bem como 
as têxteis, que identificaram essa necessidade do mercado e iniciaram 
o desenvolvimento de protótipos e produtos trazendo para a equipe o 
profissional de design (geralmente não formado em design) que sabe 
trabalhar filosofias ou dinâmicas, como tomador de decisões, e não 
como um projetista.

As maiores influenciadoras de consumo são as blogueiras, it girls, 
redes sociais e por consequência as industrias fabricam o que é vali-
dado por elas.

O designer de moda em sua grande maioria são meros copia-
dores e que infelizmente só agora começam a se apropriar de conhe-
cimentos como modelagem e costura para não sucumbir na profissão.

A academia e a indústria de moda precisam se apropriar desse 
espaço e acelerar no tempo, pois caso contrário, não será somente 
engolido pelas leis como citado no início do capitulo, mas sim por 
outras áreas de conhecimento. 

Como sugestão para futuras pesquisas, um estudo minucioso e 
construção de um perfil desse novo designer de moda que hoje em dia 
está apagado e inexpressivo.
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INTRODUÇÃO 

A revolução industrial e a globalização ditaram um novo ciclo de 
produção de produtos e modificaram as relações pessoais com um 
profundo impacto social, estimulando novas formas de consumo e 
novas formas de marginalização. A produção de produtos e as rela-
ções pessoais seguiram um modelo de consumo, pautado pelo poder 
de compra e obsolescência programada. Pessoas não produtivas, não 
letradas e com deficiência se enquadrariam no conceito de obsoles-
cência, com uma vida profissional curta e baixo poder de compra. 

Tal cenário foi agravado a partir da Grande Depressão da década de 
30 e pela Segunda Guerra Mundial devido à valorização do progresso, 
da inovação e da juventude que produziu uma imagem negativa do que 
seria velho e ultrapassado, afirma Ferrigno (2010). Não por acaso, a 
institucionalização da aposentadoria ocorreu na primeira metade do 
século XX.

A velhice, assim como a obsolescência dos produtos, foi asso-
ciada à invalidez e à incapacidade de produzir, como o fim de um ciclo 
de trabalho. Deste ponto de vista, a velhice passou a ser percebida 
como declínio produtivo. Sem produzir, os idosos ou aposentados não 
poderiam consumir. Neri (2007) argumenta que muitos preconceitos e 
estereótipos resultaram dessa falsa crença a respeito da competência 
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e produtividade da Terceira Idade, reforçado pelo baixo poder aquisitivo 
e baixa instrução.

A preocupação com os idosos em escala global teve início com o 
aumento do número de idosos. Contribuíram para o aumento a melhoria 
do saneamento básico, democratização das unidades de saúde e previ-
dência social, comenta Ferrigno (2010). No Brasil, os direitos da pessoa 
idosa foram inscritos na Constituição de 1934 sob forma de direito traba-
lhista (FALEIROS, 2013). Décadas depois, as Nações Unidas redigiram 
a Declaração Universal dos Direitos Humanos em meados de 1948, a 
qual defendia o conceito de inclusão. Tal declaração não era especifica-
mente para a Terceira Idade, mas pautou diversas práticas políticas para 
minorias, em especial o surgimento de uma nova ética pós-moderna, 
agenciando valores como a equidade, a diversidade e os direitos sociais 
que puderam ser constatados nos anos seguintes (CARVALHO, 2016). 

Durante as próximas quatro décadas surgiria um movimento de 
valorização da qualidade de vida para os idosos, com reflexo nas áreas 
econômicas, saúde e educação. Na década de 60 e 70, a “Teoria do 
Capital Humano” considerou a educação um fator privilegiado para 
o desenvolvimento econômico, para a mobilidade social e para o 
aumento da produtividade (LAPLANE, 2013). O termo “Terceira Idade” 
surgiu nesse período, comenta Vieira (2011), com o intuito de modi-
ficar a percepção sobre a velhice. No Brasil, afirma a autora, foi criada 
a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia envolvendo edu-
cação, pesquisa e atividades assistenciais. Na década de 80 ocorreu 
a primeira Assembleia Mundial sobre o envelhecimento. Em 90 foi 
aprovado o Plano Nacional do Idoso e em 2002 foi elaborado o Plano 
de Ação Mundial para o envelhecimento, organizado pela ONU que 
considera o envelhecimento uma conquista (VIEIRA, 2011).

A educação foi uma das primeiras atividades humanas a desen-
volver e a empregar o conceito de inclusão. Por causa da visão mais 
humanitária nas relações produtivas passou-se a ter a proposição de 
ações inclusivas (SALA E ACIEM, 2013). Laffin (2012) comenta que o 
principal desafio dos idosos é sua adaptação ao mundo contempo-
râneo devido a deficiência educacional. Por isso se investiu em um 
ensino universal e na melhoria dos materiais didáticos.

Inserida nesse contexto, a democratização da educação da Terceira 
Idade teve início na década de 60 no Brasil, com o SESC São Paulo. Na 
década seguinte surgiram as primeiras Universidades para a Terceira 
Idade, aos moldes das escolas europeias e americanas. O objetivo 
destas era criar oportunidades de aprendizagem e integração social 
para pessoas idosas e aposentadas (FERRIGNO, 2010). Vieira (2011) 
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cita que hoje no Brasil há mais de 80 instituições de ensino superior 
com programas voltados para a Terceira Idade. 

A influência da escolaridade na Terceira Idade é percebida como 
fator influenciador e até determinante para idosos com baixa visão, 
explica Ribeiro et al (2010). As autoras defendem que a influência da 
escolaridade interfere na percepção e interpretação de elementos 
visuais, desde de bulas de remédios até interfaces de celulares.

Por essa razão, a escola inclusiva deve considerar tanto os fatores 
contextuais como fatores funcionais das pessoas com necessidades. 
Os fatores contextuais se relacionam com o modelo social que consi-
dera as crenças e valores. Os fatores funcionais se relacionam com as 
deficiências e incapacidades individuais. A deficiência representa qual-
quer perda ou anormalidade da estrutura ou função psicológica, fisio-
lógica ou anatômica. Incapacidade corresponde a qualquer redução 
ou falta da capacidade para exercer uma atividade de forma “normal” 
(SALA E ACIEM, 2013). 

Como fator funcional na Terceira Idade se percebe a perda pro-
gressiva da acuidade visual e do desempenho cognitivo. A deficiência 
visual abrange desde pessoas com cegueira até pessoas com baixa 
visão ocasionando a redução do campo visual e da sensibilidade ao 
contraste. A pessoa com baixa visão possui resíduo visual em grau que 
lhe permite ler textos ampliados ou com recursos didáticos (ACIEM, 
ROCHA E RODRIGUES, 2013). 

Carvalho (2016) comenta que a academia, ao pesquisar tal fenô-
meno, tem se concentrado nos modelos biológicos e matemáticos 
nos quais são organizados e separados grupos de pessoas em função 
de suas características, em modelos normativos. A própria ideia de 
normalidade, comenta a autora, provém da relação do que é normal e 
do que é deficiente, considerando que pessoas normais seriam com-
pletas e pessoas com deficiências seriam incompletas. Tal tendência 
decorre da biologização das questões sociais, ou seja, um tema social 
como a inclusão é analisado por modelos biológicos. 

O design, como membro da academia, também se insere na abor-
dagem inclusiva. Tanto Câmara et al (2015) quanto Bonsiepe (2001) 
afirmam que houve uma sutil mudança no foco do design, que até 
metade do século XX era mecanizado, atendendo questões técnicas 
de reprodução e comercialização. Atualmente o design preza pelas 
questões sociais, entendendo e incluindo a diversidade humana. Ao 
comentar essa abordagem do design, Bonsiepe (2001) explana sobre 
o humanismo projetual, o qual interpreta as necessidades sociais e 
elabora propostas viáveis e emancipatórias em formas de artefatos, 
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formando assim uma consciência crítica frente ao enorme desequilí-
brio entre o centro e a periferia.

Considerando o fenômeno da inclusão, o presente estudo apre-
senta um panorama do Design Gráfico Inclusivo no Brasil através de 
uma pesquisa sistemática com o objetivo de compreender como o 
design pesquisa e projeta, conhecer os principais problemas enfren-
tados e quais métodos de pesquisa podem contribuir para o desenvol-
vimento de produtos e serviços mais inclusivos. 

PESQUISAS SOBRE A TERCEIRA IDADE NO BRASIL

Para conhecer o Estado da Arte do Design Gráfico Inclusivo no 
Brasil foi realizada uma pesquisa sistemática. Para tal foram consi-
deradas as principais revistas e eventos científicos da área, além de 
dissertações e teses. Como critérios de seleção foram analisadas 
pesquisas que tiveram como público os idosos ou pessoas com baixa 
visão e como objeto de pesquisa artefatos gráficos, físicos ou digitais. 

As revistas tiveram como critério o registro na plataforma Sucu-
pira1 e o Qualis igual ou superior a B3 do quadriênio 2013-2016. Os 
eventos científicos tiveram como critério a tradição e prestígio da área 
do design. As teses e dissertações foram selecionadas da Biblioteca 
Digital Brasileira de Teses e Dissertações2.

Assim se enquadraram aos requisitos 22 pesquisas de quatro 
revistas, três congressos científicos e 4 dissertações. As revistas 
selecionadas foram: Design e Tecnologia, Estudos em Design, Infode-
sign e Projética. Os congressos escolhidos foram: Congresso Inter-
nacional do Design da Informação (CIDI), Congresso Internacional de 
Ergonomia e Usabilidade de Interfaces Humana Computador (USIHC) 
e Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. 
Como apresentado na tabela 1. 

1 Plataforma da Capes que avalia e classifica as revistas científicas. 

2 Sistema que integra informações sobre Teses e Dissertações existentes em 
instituições brasileiras.
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Tabela 1. Pesquisas Selecionadas

Título Bando de 
Dados Anos

Revistas
1. Um modelo de cores na usabilidade das interfaces computacionais para 

deficientes de baixa visão
Design e 
Tecnologia 2010

2. Terceira idade, design universal e aging-in-place Estudo em 
Design 2016

3. Dificuldades e estratégias no uso de múltiplos medicamentos por idosos no 
contexto do design da informação

Estudo em 
Design 2016

4. A comunicação visual de bulas de remédios: análise ergonômica da diagra-
mação e forma tipográfica com pessoas de terceira idade Infodesign 2004

5. Tipografia e baixa visão: uma discussão sobre a legibilidade Projética 2014

6. Congressos

7. Avaliação da interação entre usuários de baixa visão e as interfaces gráficas 
digitais de um tablet: foco na usabilidade CIDI 2015

8. Design gráfico inclusivo: um estudo sobre embalagens CIDI 2015

9. Ergonomia, affordance, leitura e taxa de piscadas USIHC 2015

10. Interação de idosos com interfaces gráficas de sistemas de autoatendimento: 
uma revisão sistemática sobre este cenário USIHC 2017

11. Análise da satisfação do público idoso como usuário de interfaces móveis USIHC 2017

12. Conduzindo focus group com idosos: compreendendo como interagem e 
querem aprender a utilizar smartphones USIHC 2017

13. O problema da autoadministração de medicamentos por idosos com baixa 
visão e cegueira sob a ótica do design centrado no humano P&D 2016

14. Materiais didáticos para mediação do design no processo de aprendizagem 
na terceira idade P&D 2016

15. Os caixas eletrônicos e o usuário idoso: uma discussão sobre a usabilidade e 
inclusão social P&D 2016

16. Democracia cromática: dispositivos e códigos de representação da cor para 
portadores de daltonismo e baixa visão P&D 2016

17. Desafios de acessibilidade e inclusão no ensino superior: Uma análise sob o 
olhar do design universal para a melhoria na experiência de aprendizado dos 
deficientes visuais

P&D 2016

18. A influência da experiência prévia de usuários na interpretação de ícones: um 
estudo de caso sobre a interação de crianças e idosos com smartphones P&D 2016

19. O indivíduo idoso e o caixa eletrônico: um estudo com o usuário feminino P&D 2016

Dissertações

20. Tipografia em mapas: um estudo sobre a legibilidade sob a ótica do usuário 
idoso Dissertação 2014

21. Avaliação de bula de medicamento sob a ótica dos idosos Dissertação 2007

22. Um estudo sobre o design de livros para a terceira idade Dissertação 2011

23. O reconhecimento de pictogramas em interface gráfica digital pelo usuário 
idoso – o caso do Portal Pró-cidadão da PMF Florianópolis Dissertação 2008

Fonte: elaborado pelos autores

A análise compreendeu a Terceira Idade, os métodos e modelos 
de pesquisas empregados, os problemas enfrentados pelos idosos e 
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como o Design Inclusivo poderia contribuir para solucionar ou mini-
mizar tais questões. 

DADOS E CONCEITOS SOBRE A TERCEIRA IDADE

Em geral, as pesquisas justificam a relevância desse tema através 
de modelos matemáticos da população brasileira, tomando como 
base os dados oficiais do governo, 14 pesquisas utilizaram como fonte 
o IBGE. Quase todas as pesquisas comentam que o envelhecimento 
está modificando o perfil social. Davim et al (2016) afirmam que a 
população idosa cresceu mais de 55% na primeira década do século 
XXI, representando 12% da população atual.

No modelo social também se explora diversos dados estatísticos, 
como envelhecimento da sociedade e a condição econômica. Silva, 
Campos e Demaison (2016) comentam, sobre os dados do IBGE, que 
mais de 85% dos idosos estão no perímetro urbano e que a principal 
fonte de renda para mais de 75% deles é a aposentadoria e pensão. 

Mesmo que a parcela considerada idosa venha apresentando um 
expressivo crescimento nacional, o fator social e sua variável econô-
mica é apontado como responsável pela marginalização dos idosos de 
atividades profissionais e de consumo, gerando uma imagem nega-
tiva e repleta de estereótipos. A evidência dessa exclusão pode ser 
observada quando os idosos utilizam produtos que comumente não 
são produzidos para eles e nessas situações apresentam dificuldades 
em manusear, perceber e compreender os artefatos devido à com-
plexidade de uso, pela falta de contraste de cores, pelo tamanho das 
letras, localização da informação e similaridade dos elementos como 
discutem Castro e Campos (2016); Silva, Campos e Demaison (2016); 
Henriques Gadotti e Iamagutti (2016); Farias et al (2016); Fujita (2004) 
entre outros autores . 

Como consequência se aprofunda ainda mais o isolamento social e a 
heteronomia na medida em que os produtos disponibilizados no mercado 
não satisfazem totalmente as necessidades dos usuários idosos, fazendo 
com que alguns pensem que o problema está neles próprios, reforçando o 
estereótipo já negativo dos idosos, aumentando a dependência de outras 
pessoas. 

Por modelos biológicos se avalia o processo de envelhecimento no 
qual se tem como marco a idade, 60 anos ou mais de acordo com o IBGE 
e a ONU. A saúde se correlaciona com o processo de envelhecimento 
que acomete cada indivíduo de forma específica, alguns indivíduos per-
cebem os efeitos da velhice precocemente, outros tardiamente. Por 
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esse motivo as pesquisas tiveram como justificativa a geração de quali-
dade de vida aos idosos, se preocupando com o bem-estar e segurança, 
considerando o aspecto físico, cognitivo e emocional dessa população. 
O principal pressuposto delas é o conceito de inclusão com o intuito de 
desenvolver artefatos que permitam a independência e a autonomia, 
promovendo um envelhecimento ativo, minimizando riscos de doenças 
e demais fatores relacionados à velhice. 

PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E PROBLEMAS NA 
TERCEIRA IDADE

O modelo biológico refere-se ao declínio cognitivo e físico decor-
rente do processo de envelhecimento. A baixa acuidade visual é uma 
das consequências do processo de envelhecimento que não acomete 
apenas os idosos, mas outras pessoas com diferentes idades. Kulpa 
e Amaral (2015) explicam que 24% da população brasileira têm algum 
grau de deficiência visual. A baixa visão, uma condição mais severa 
do problema visual, ocorrem 18,3% da população, representando 35 
milhões de brasileiros. 

Sobre o acometimento dos problemas visuais em relação a idade, 
Arraes e Mont´Avão (2016) afirmam que 49,8% das pessoas acima 
de 65 anos de idade apresentam algum tipo de problema visual. As 
autoras citam a Classificação Internacional de Doenças de 2006 para 
definir os 4 diferentes níveis de acuidade visual. São elas: visão normal; 
deficiência visual moderada, deficiência visual severa e cegueira. Elas 
comentam:

Agrupam- se sob o termo “baixa visão” os indivíduos do grupo de pes-
soas com deficiência visual moderada somado ao grupo de pessoas 
com deficiência visual severa. O grupo de pessoas com deficiência 
visual é aquele composto por cegos (total ausência de acuidade visual, 
que tem como maior de suas causas a catarata), e os de “baixa visão”. 

De maneira geral, uma pessoa com deficiência, explicam Hen-
riques Gadotti e Iamagutti (2016), pode ter a acuidade visual compro-
metida com sintomas que incluem problemas com a adaptação à luz 
e ao escuro, dificuldade na percepção de cores, daltonismo, cegueira 
noturna, escurecimento da visão, visão embaçada, manchas na frente 
da visão e perda da visão à distância. São essas dificuldades que devem 
ser consideradas para se projetar e desenvolver produtos inclusivos. 

Em pessoas com mais de 50 anos uma das principais causas de 
perda de visão é a Degeneração Macular relacionada à Idade (DMRI) 
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afirmam Harada e Schor (2016). Além dessa doença, comentam 
os autores, a diabetes é apontada como uma das principais causas 
de cegueira entre adultos com idade de 20 a 74 anos. Outra doença 
comum em idosos é a catarata que dificulta a percepção das cores e 
das formas, gerando uma névoa na visão (PEREIRA, 2014).

Há quase dois séculos se tem a preocupação em desenvolver 
artefatos gráficos e minimizar os efeitos da baixa visão. Vieira (2011) 
menciona o Reino Unido que em 1880 publicou livros com caracteres 
maiores para poupar os olhos de crianças consideradas com “vista 
fraca”. No Brasil a principal e mais antiga referência ao atendimento de 
pessoas com deficiência visual é o Instituto Benjamin Constant. Fun-
dado pelo Imperador D. Pedro II em 1854 (MEÜRER, GONÇALVES e 
CORREIO, 2014). Hoje essa instituição, explica Vieira (2011) possui uma 
escola que instrui e capacita profissionais da área visual, assessora 
outros órgãos, realiza consultas oftalmológicas, produz materiais espe-
cializados. No entanto, Viera (2011) afirma que os artefatos gráficos con-
vencionais não atendem as exigências de pessoas com baixa visão. 

A estratégia de aumentar o tamanho das letras talvez seja a mais 
simples e antiga estratégia capaz de compensar o problema da acui-
dade visual, no entanto tal estratégia tem impacto no artefato gráfico. 
Um livro fatalmente teria mais páginas, encarecendo o processo de 
impressão. Uma bula de remédio ficaria maior, forçando a aumentar o 
tamanho da embalagem e consequentemente aumentando o peso e 
encarecendo o transporte do remédio. 

Diante disso, o design poderia atuar para desenvolver estratégias 
as quais minimizariam o declínio cognitivo e adequariam os elementos 
visuais para atender a realidade da acuidade visual na Terceira Idade, se 
justificando como disciplina de promoção da qualidade de vida, desen-
volvendo artefatos e serviços mais acessíveis. A pesquisa em design 
nesse cenário é um meio de conhecer as dificuldades e desenvolver 
produtos e serviços adequados.

MÉTODOS EMPREGADOS NAS PESQUISAS

Cada pesquisa empregou técnicas com um objetivo específico, 
seja conhecer a realidade, compreender o sujeito ou identificar os pro-
blemas. Quando as técnicas são utilizadas em sequências permitem 
confrontar dados, aprofundar as questões da pesquisa e desenvolver 
um conhecimento crítico. Tabulando as técnicas empregadas nas 
supracitadas pesquisas tivemos o resultado, gráfico da Figura 1.
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Figura 1: Técnicas de Pesquisas

 
Fonte: elaborado pelos autores

Sobre as técnicas empregadas foi observado que:
• A entrevista foi utilizada em estudos exploratórios que visaram 

abordar realidades pouco conhecidas pelos pesquisadores.
• O questionário serviu para obter informações sobre o perfil 

dos idosos, suas dificuldades, opiniões, interesses e ideias, 
podendo ser sobre um assunto específico ou sobre o universo 
no qual ele está inserido.

• O focus group permitiu estimular a verbalização dos partici-
pantes idosos se aproximando do objeto de estudo, tornando 
o tema familiar para a Terceira Idade principalmente quando 
se exigiu que os idosos desenvolvessem uma competência 
como utilizar o celular ou ler uma bula de remédio. 

• A observação contribuiu como contato inicial entre pesqui-
sador e sujeito da pesquisa e auxiliou no desenvolvimento de 
abordagens e técnicas de pesquisas posteriores. 

Demais técnicas como teste de Usabilidade, Teste de Compre-
ensão, Teste de Legibilidade ocorreram quando os pesquisadores já 
conheciam o universo da pesquisa e almejavam dados específicos 
de certas atividades. A Revisão Bibliográfica também é uma técnica 
empregada para conhecer os temas presentes no universo da pes-
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quisa e levantar o estado da arte contribuindo para a formatação das 
pesquisas. 

Ao final dessa tabulação foi desenvolvido o gráfico da Figura 2 no 
qual são comparadas pesquisas de natureza qualitativa com pesquisas 
de natureza quantitativa em relação a quantidade de pessoas utili-
zadas nas pesquisas experimentais. Nem toda pesquisa selecionada 
envolveu seres humanos, muitas delas, especialmente os artigos de 
congressos, apenas fizeram uma revisão bibliográfica. 

Figura 2: Técnicas de Pesquisas

Fonte: elaborado pelos autores

Os círculos representam as pesquisas. Tanto nas pesquisas quan-
titativas como qualitativas houveram trabalhos que não souberam 
precisar quantas pessoas foram empregadas. Em uma das pesquisas 
qualitativas um dos autores afirmou que pesquisou três salas de aula 
e em cada uma delas havia “em média” 15 alunos frequentando as 
aulas, totalizando “algo em torno” de 45 pessoas, o que torna esse 
dado vago. Nas pesquisas quantitativas um dos autores afirmou que 
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deu início a pesquisa com 90 voluntários, mas a cada etapa havia dimi-
nuição no número de participantes, chegando ao final com menos de 
30 voluntários. Excluindo essas duas pesquisas é possível verificar 
que em pesquisas qualitativas tanto a média quanto a moda são de 
10 pessoas, enquanto pesquisas quantitativas selecionam pelo menos 
30 voluntários. Como forma de compensar a quantidade de pessoas 
as pesquisas qualitativas empregam mais técnicas enquanto as pes-
quisas quantitativas tentam responder a uma questão bem específica. 

DESIGN E ELEMENTOS VISUAIS INCLUSIVOS

Algumas pesquisas consideram que há duas barreiras que os 
idosos devem transpor para utilizar artefatos gráficos com eficiência. A 
primeira é a barreira psicológica, imposta a eles por questões culturais 
e sociais (cultura da exclusão) que transborda na autoestima destes. 
Isso foi percebido desde artefatos como bulas de remédios até uso de 
artefatos tecnológicos. 

Quando essa barreira é superada há ainda uma segunda, a barreira 
projetual que apresenta dificuldades gráficas nos artefatos, como dis-
plays pequenos, botões e teclados difíceis de usar, falta de contraste 
dos elementos cromáticos, letras pequenas e inadequadas e arquite-
tura da informação complexa. Enquanto a primeira barreira se relaciona 
com questões psicológicas e emocionais a segunda se relaciona com 
aspectos cognitivos e fisiológicos como problema de percepção e de 
legibilidade, uso de termos inadequados e confusos. 

Nesse sentido, os elementos visuais são fundamentais para o 
desenvolvimento de produtos inclusivos na medida em que se rela-
cionam com os aspectos projetuais e cognitivos, facilitando a per-
cepção, memorização e compreensão. 

O design, como não poderia deixar de ser, foi concebido como 
método gerador de interfaces mais eficientes, atendendo a uma par-
cela da população desfavorecida. Assim, o design inclusivo poderia ser 
compreendido como um processo para minimizar os aspectos relacio-
nados às barreiras culturais e projetuais, considerando o processo de 
envelhecimento. Portanto, considerar a independência e a autonomia 
desta população é minimizar os erros e valorizar a autoadministração. 

Entre as atividades do cotidiano a leitura está presente em vários 
momentos e em vários suportes, desde impressos como jornais, 
revistas, bula de remédio, embalagens, livros como também em 
suportes digitais como tela de celulares, caixas eletrônicos, tele-
visores. Quando se considera os idosos e suas questões visuais a 
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demanda ergonômica se torna urgente devido ao processo de enve-
lhecimento. Nesse sentido, a construção do arranjo óptico para a lei-
tura e a legibilidade é a questão principal.

Tanto Meürer, Gonçalves e Correio (2014) quanto Pereira (2014) 
definem a tipografia como a interface entre texto e leitor na qual são 
empregados símbolos visíveis para fins de reprodução. Eles defendem 
a ideia de que as variáveis tipográficas podem garantir uma melhor 
legibilidade de textos para pessoas com visão subnormal. Quando a 
seleção tipográfica não é adequada compromete a leitura, gera des-
conforto e dificuldade em reconhecer e diferenciar os caracteres. 

Os parâmetros de seleção de fontes tipográficas, de acordo com 
Silva e Spinillo (2016), contemplam aspectos ligados ao estilo da fonte, 
tamanho, contraste, cor, peso, espaçamento entre caracteres, espaça-
mento entre linhas, formatação de parágrafos, alinhamento. Meürer, 
Gonçalves e Correio (2014) às dividem em dois grupos. As variáveis 
da micro estética tipográfica que se relacionam com o estilo e o peso 
das fontes e as da macro estética tipográfica que se relacionam com a 
composição da página, alinhamentos, colunas.

Dois conceitos são citados como fundamentais para compreender 
e configurar a tipografia para a Terceira Idade: legibilidade e leiturabili-
dade. O primeiro refere-se ao desenho dos tipos, tendo como critério 
a velocidade de reconhecimento. O segundo limita-se à compreensão 
do texto em função de como está estruturado e da linguagem utili-
zada (MEÜRER, GONÇALVES e CORREIO, 2014; PEREIRA, 2014). 
De acordo com Pereira (2014) e Vieira (2011) a legibilidade tem como 
medida a velocidade e a distância de percepção/leitura, mas também 
pode considerar os movimentos dos olhos, a fadiga e a taxa de pis-
cadas. A leiturabilidade tem como medida a taxa de compreensão. 

Alguns autores citam diretrizes a serem utilizadas em artefatos 
gráficos, são elas: usar tipos clássicos como Arial, Verdana ou Tahoma; 
evitar o uso de tipos muito leves; evitar o uso de tipos muito estreitos; 
usar fontes entre 16 e 18 pontos; formas simples são mais adequadas 
para a visualizadas; escrita em caixa alta e baixa é mais legível. No 
entanto, o que se tem observado, comenta Pereira (2014), é a defi-
nição de fontes por designers gráficos tendo como parâmetro apenas 
o “bom senso”, não recebendo a devida atenção ou rigor científico. 

Os princípios gerais não hierarquizam as variáveis tipográficas, 
apenas fornecem diretrizes para um espectro mais amplo de pessoas 
com deficiências. Compreender como as variáveis tipográficas contri-
buem para uma boa legibilidade permitiria desenvolver diversas estra-
tégias. Pesquisas e projetos gráficos envolvendo legibilidade devem 
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ser observados de acordo com seu contexto de uso e não por princí-
pios gerais, pois uma fonte legível para um jovem pode não ser legível 
para um idoso ou uma fonte empregada em uma bula pode não ser 
legível para um caixa eletrônico. 

A cor também é citada como elemento visual relacionado as barreiras 
projetuais. Ela pode contribuir para fornecer informações, facilitar a inter-
pretação, auxiliar na diferenciação e na memorização, além de contribuir 
para a realização de várias atividades, proporcionando segurança, minimi-
zando erros e facilitando a aprendizagem. Seus atributos são: matiz, brilho, 
saturação, contraste e temperatura. O contraste tonal é decisivo para a 
visualização de informações quando empregadas por deficientes com 
visão subnormal (KULPA, TEIXEIRA e SILVA, 2010). 

Pereira (2014) comenta que a discriminação das cores decai com a 
idade, principalmente em decorrência da diminuição da iluminação da 
retina provocada pela mudança óptica do olho. Sobre o envelhecimento, 
Vieira (2011) comenta que o cristalino do olho fica cada vez mais opaco e 
amarelado afetando alguns comprimentos de onda como o verde, azul 
e violeta, dificultando a distinção. Tal fato pode atingir 90% dos idosos 
entre 75 e 85 anos.

No entanto, é comum em muitos produtos gráficos o mau uso do 
elemento cromático. A falta de padronização nesses casos contribui 
para dificultar a identificação, podendo representar risco à saúde como 
no caso de remédios ou erro na utilização de sistemas eletrônicos. 

As pesquisas em Design Gráfico Inclusivo deveriam caminhar para 
gerar autonomia não apenas para o público final, os idosos ou pessoas 
de baixa visão, mas deveriam também contemplar a autonomia dos 
demais profissionais que trabalham com esse público, como médicos, 
enfermeiros, professores e atendentes, uma vez que esses profissio-
nais também desenvolvem produtos para os idosos e muitas vezes 
não dispõem de informações ou recursos projetuais para selecionar 
uma fonte ou definir uma cor. Portanto, o design inclusivo só cumprirá 
seus objetivos quando democratizar as informações das pesquisas, 
tanto para deficientes quanto para não deficientes. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente capítulo teve como objetivo apresentar e discutir o 
Design Gráfico Inclusivo no Brasil considerando o aspecto histórico e 
os modelos projetuais. Foi definido como público a Terceira Idade e 
seus aspectos sociais e processo de envelhecimento. 
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A revolução industrial em escala global produziu uma sociedade que 
valorizou a inovação e discriminou pessoas improdutivas como idosos e 
pessoas com deficiências. Esse processo se acentuou até metade do 
século vinte com a institucionalização da aposentadoria e baixa esco-
larização. No entanto, a partir da metade do século surgiu uma ética, 
respaldada por órgãos internacionais e nacionais, apoiada em políticas 
públicas e ações em diversas áreas. Tal ética valoriza a diversidade e a 
autonomia com ações inclusivas com escolas e projetos com o intuito 
de gerar qualidade de vida a pessoas com deficiências. 

Para compreender como a inclusão ocorre em projetos gráficos no 
Brasil foi realizada uma pesquisa sistemática com 22 trabalhos cientí-
ficos de revistas, congressos e dissertações. O objetivo era entender 
como a Terceira Idade é contemplada nesse campo, quais métodos 
são empregados e quais os principais problemas enfrentados. 

Todas as pesquisas justificam a inclusão na Terceira Idade através 
de modelos matemáticos, com dados oficiais do governo para demons-
trar que a sociedade está envelhecendo e que como consequência se 
tem um novo perfil social. Tal perfil é demonstrado através de modelo 
biológico, no qual é considerado o processo de envelhecimento. No 
design gráfico o principal impacto é a perda gradual da acuidade visual 
e o declínio cognitivo. 

Nesse sentido, os elementos visuais podem contribuir para mini-
mizar os efeitos do processo de envelhecimento. O cuidado com a 
escolha das fontes e com os elementos cromáticos podem auxiliar na 
minimização de erros, na aprendizagem e memorização bem como 
diminuir a dependência do outro. No entanto, o foco no modelo bioló-
gico percebe o idoso como um ser humano incompleto, diferente da 
média, com deficiências. 

Como contraponto, o modelo social considera os aspectos do idoso 
na relação com a sociedade. Através desse modelo, muitos trabalhos 
constatam o processo de exclusão que a Terceira Idade enfrenta. Por 
essa razão, declarar o design como ciência social aplicada é reconhecer 
que a inclusão já faz parte do seu campo de atuação. Assim, o Design 
Gráfico Inclusivo pode permitir com que o idoso com deficiência visual 
não experimente a restrição social, dado que as restrições vivenciadas 
pela deficiência são resultados da falta de organização social (ou inte-
resse) e não pela desvantagem em ter a deficiência. À medida que mais 
grupos com deficiências são reconhecidos aumenta a responsabilidade 
do design gráfico inclusivo. 
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06.
O design participante como opção sustentável na 
contemporaneidade: análises iniciais

INTRODUÇÃO

NNo mundo contemporâneo, a insustentabilidade promovida pela 
produção industrial voltada para o consumismo, influenciada e fomen-
tada pelo design de produto, é continuamente exposta e discutida. 
O que tem propiciado o apontamento de um novo cenário, cuja pro-
dução não é necessariamente orientada à geração de meros bens de 
consumo (SMITH, 2011). Paralelamente a esse contexto, a manifes-
tação e a formulação de novas formas de abordagens do processo 
de design como, por exemplo, o design participativo resultam em 
modos de fazer, pensar e agir distintos nessa área. Assim, proposi-
ções, experimentações, ferramentas, processos, técnicas e métodos, 
que estejam alinhados a tal conjuntura, tornam-se oportunos e impres-
cindíveis à continuidade no desenvolvimento de produtos e serviços 
desse tempo, a contemporaneidade. 

Os designers de produto estão envolvidos na produção dos 
diversos objetos consumidos e descartados diariamente, levando 
em conta a sua cadeia produtiva, a relação desta produção com os 
grupos de indivíduos que os consomem e o reflexo desta interação na 
sociedade, economia e meio ambiente (SANTOS, 2016). Nas últimas 
décadas, a busca por um processo de design que não seja destinado à 
manutenção da produção industrial voltada para o consumismo, levou 
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à abordagem do ser humano no centro da geração de novos produtos e 
serviços. Para se alcançar essa aproximação e relação entre o processo 
de design, o designer e os sujeitos usuários, o design participativo pode 
vir a ser uma opção como técnica e prática. No modo participativo, é 
prevista a inclusão destes não-designers no processo de planejamento, 
elaboração e avaliação, visando a geração de soluções que atendam de 
modo significativo seus próprios problemas e necessidades, levando 
em consideração suas reais experiências de vida. 

Para entendimento da atuação e do potencial do design de produto 
frente às demandas da contemporaneidade, é necessário realizar uma 
retomada de seu processo histórico. Dessa forma, objetiva-se formar 
uma compreensão e discussão crítica sobre sua condição no presente 
e, assim, vislumbrar o que lhe está por vir (MOURA et al., 2014). Essa 
condição ocorre como num processo antroprofágico, em que a meta-
bolização desse passado torna favorável à formação de novas proposi-
ções, “[...] que mesmo não sendo a ideal trará novos modos de viver” 
(NIEMEYER, 2014, p. 43). Para isso, utilizou-se o método da revisão 
bibliográfica, recorrendo aos livros e artigos de anais e periódicos a 
partir das palavras-chave design, design de produto, design participa-
tivo e , bem como da vulnerabilidade social e econômica publicados no 
período de 1995 a 2018.

Nesse estudo de revisão bibliográfica, primeiro foram apontadas 
as influências do design de produto na produção industrial orientada 
para o consumismo. Em seguida, foi abordada a evolução do design 
tradicional focado na produção industrial dos bens de consumo, para 
o design participativo, voltado para produções baseadas nas experiên-
cias de vida dos sujeitos usuários. No design participativo, a abertura 
do processo e, como consequência, a co-criação, estaria condicionada 
à ideia de que os participantes acabam por se tornarem os seus pró-
prios designers. Mas, em que medida, de fato, esse processo seria 
aberto? Também foi questionada nessa investigação a ideia de que, no 
design participativo, os envolvidos tornam-se os seus próprios desig-
ners. Isso, de fato, ocorreria? 

Muitas vezes, a abordagem de design participativo ocorre em 
função dos interesses do mercado sobre as pessoas como consumi-
doras, isto é, vistas como clientes que possuem o poder de compra. 
A partir dessa condição mercadológica direcionada, o processo de 
design participativo torna-se alheio às pessoas em situação de vulne-
rabilidade econômica. Assim, a idéia de empoderamento dos sujeitos 
usuários envolvidos no processo de design participativo, qualificando-
-os no uso continuado dos conhecimentos investigados e praticados, 
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é algo difícil de ser construído, uma vez que os resultados possíveis de 
serem obtidos são, geralmente, pontuais e paliativos. 

A partir destas reflexões sobre a condição do design participa-
tivo na contemporaneidade, foi proposto esse estudo para adoção 
da expressão ‘design participante’ no sentido de enfatizar um modo 
específico de se compreender e praticar o processo de design. Nesse 
sentido, cabe, inicialmente, realizar análises iniciais que permitem fun-
damentar teoricamente os sentidos que constituem o design partici-
pante. 

ESTADO DA ARTE: O DESIGN DE PRODUTO VOLTADO 
PARA O CONSUMISMO

A história do design de produto pode ser compreendida a partir de 
dois pontos na cronologia humana. O primeiro retoma o contexto da 
pré-história e, o segundo, resgata o processo de expansão da indus-
trialização (BÜRDEK, 2010). No caso do primeiro, a abordagem recai 
no uso da inteligência humana para construção de objetos que per-
mitissem uma melhor adaptação de nossos antepassados as condi-
ções naturais, o que viabilizou, gradativamente, o domínio do meio 
ambiente. No segundo ponto, o tratamento é voltado para o contexto 
em que ocorre a institucionalização da profissão do industrial designer, 
no final da década de 1910. 

Esses dois entendimentos estão separados por uma grande dife-
rença, um intervalo milenar entre os modos de produção industrial e 
os manufaturados e artesanais, ou não-industriais. Nesse estudo, o 
foco dado para o design de produto considerou sua evolução a partir 
do meio em que os novos objetos de consumo são produzidos, prin-
cipalmente, pela indústria. Com o mundo moderno marcado pelo 
movimento contraditório e os efeitos causados pelo uso dos conheci-
mentos científicos e tecnológicos nas diversas produções industriais, 
resultaram tanto melhorias na qualidade de vida de parte da população 
com acesso ao consumo dos novos objetos, bem como o genocídio, 
com os sofisticados produtos bélicos, ocorridos nas duas Guerras 
Mundiais.

O curto período de reconstrução do cenário pós 1 a Guerra Mundial 
fez-se mediante a continuidade no uso dos conhecimentos científicos 
e tecnológicos para avançar com a produção industrial dos novos bens 
de consumo. Isso resultou no aparecimento dos eletrodomésticos 
e do automóvel, além do surgimento do crédito para possibilitar um 
aumento no consumo (NIEMEYER, 2014). Em curto período histórico, 
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uma 2a Guerra Mundial e, novamente, a destruição estava instaurada. 
E, assim, com a necessidade de reestruturação dos países envolvidos 
no conflito, o modelo de uma produção industrial em massa, diversifi-
cada e voltada para o consumismo, acabou sendo consolidado e, mais 
tarde, disseminado noutras nações. 

Esse modo de produção e consumo influenciou no advento 
da moda, marcada pelo culto do efêmero e da sedução, reinando a 
renovação e acentuando a diferenciação marginal (CHARLES, 2004). 
E é a partir de sua extensão à sociedade que o mundo pós-moderno 
emerge, onde a moda extrema prevalece, formando uma “[...] socie-
dade superficial e frívola, que impõe a normatividade não mais pela 
disciplina, mas pela escolha e pela espetacularidade” (Id., Ibid., p. 19). 
Período de transformação social, em que novos costumes acabam por 
moldar e consolidar novos valores, como a ideia de uma qualidade de 
vida baseada no consumo excessivo de coisas fúteis.

Para fomentar o consumo desenfreado, foram adotadas estraté-
gias, como a obsolescência programada, que se voltou principalmente 
à redução da vida dos produtos e de suas qualidades, visando a subs-
tituição do modelo anterior por versões mais atualizadas (LAWSON, 
2011). Um dos sérios problemas decorrentes desse processo tem sido 
a degradação dos ecossistemas locais com a limitação dos recursos 
naturais e o desperdício dos não renováveis; a manutenção de trabalho 
em condições similares ao escravo; e a disparidade entre a qualidade 
de vida de indivíduos situados em diferentes classes socioeconômicas. 

Os benefícios gerados pelos produtos industrializados, cada vez 
mais inteligentes, rápidos e, em muitos casos, mais baratos, pareciam 
ilimitados (THACKARA, 2008). Sob essa forma de produção e con-
sumo, os disfarces do contraste provocado entre os benefícios e os 
problemas gerados foram destratados. Assim, não se pode desconsi-
derar que esse ritmo de produção industrial, em massa e diversificado, 
fomentou continuamente o consumismo. Neste processo, o design foi 
uma importante ferramenta, dada a sua capacidade de produzir novos 
objetos que possuam a aparência distinta daquilo que realmente o são 
(LIPOVETSKY, 1989). 

A capacidade de persuasão do design foi explorada, frequente-
mente, pela produção industrial destinada para o consumismo, impondo 
“[...] novos padrões de comportamento, métodos de rotina para serenar 
os nossos anseios individuais, em vez de atendermos apenas às nossas 
necessidades mais genuínas e profundas [...]” (PAPANEK, 1995, p. 208). 
Dessa forma, contribuindo para a construção da ideia de quem somos 
e como devotamos o nosso comportamento (FORTY, 2007). Sendo 
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assim, os designers são capazes de produzir cultura, difundir valores e 
transformar a materialidade do meio em que estão imersos os sujeitos 
usuários de suas produções (NIEMEYER, 2014). 

O designer, por ser um produtor de ideias e soluções para uma 
diversidade de problemas específicos, deve buscar desenvolver o seu 
trabalho com criatividade e incorporar em suas propostas diretrizes 
que visem a contemplação das necessidades humanas, atendendo-as 
de forma durável (LÖBACH, 2001). Considerando que, “as eventuais 
consequências daquilo que inventamos, projectamos, fazemos, com-
pramos e usamos resultam todas na diminuição dos recursos, nos fac-
tores de poluição e no aquecimento global do planeta” (PAPANEK, Op. 
cit., p. 160). Portanto, os resultados obtidos com as atividades desen-
volvidas pelos designers podem vir a causar, comumente, além dos 
benefícios previstos, desdobramentos indesejáveis (LAWSON, 2011), 
como costuma ocorrer nesse tempo moderno em suas contradições.

O ideal de modernidade, baseado em um progresso material ilimi-
tado, às custas de uma extensiva e sistemática exploração do corpo 
social e do meio ambiente, em função, quase que única e exclusiva-
mente do progresso econômico limitado a poucos, começa a esma-
ecer na contemporaneidade. Os espaços para questionamentos e 
discussões acerca dos impactos causados pela sustentação da qua-
lidade de vida moderna, ganham visibilidade e práticas, além de atrair 
novas pesquisas. A configuração do espaço e tempo na contempora-
neidade, 

“[...] aponta mudanças complexas na maneira de viver e de estar 
no mundo, envolvidos pelos meios e sistemas de informação e de 
comunicação, pelas novas e diferentes formas de relacionamento 
entre as pessoas, as coisas e os objetos, espaços e ambientes, além 
de outros pensamentos e ideias que aportam na vida das pessoas e 
geram novas maneiras, atitudes e hábitos no cotidiano. (MOURA et 
al., 2014, p. 30).

O design voltado para o consumismo, assistencial do ideal de 
modernidade, se torna ultrapassado no tempo presente. Nesse sen-
tido, novas abordagens de design passam a ser investigadas e expe-
rimentadas, levando o ser humano e o corpo social do qual compõe 
para o centro das atividades dos designers. Abordagens que trazem 
questionamentos sobre a desconstrução da ideia de que os “[...] parâ-
metros de conforto e bem-estar da população em geral são totalmente 
vinculados à sua capacidade de adquirir objetos e serviços” (SILVEIRA; 
PINHEIRO; ROSSI, 2010, p. 2). 
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A influência que o design possui no modo de uso dos novos 
objetos de consumo, se expande para a relação entre os sujeitos usu-
ários, dessa forma os designers devêm assumir tal responsabilidade 
em suas atividades (SILVA, 2009). O que exige destes profissionais 
“[...] a formação de juízos e a tomada de decisões ponderadas, muitas 
vezes num contexto moral e ético” (LAWSON, 2011, p. 216). Nesse 
sentido, observa-se que neste tempo presente, devido à sua aber-
tura para mudanças, faz-se possível um design que seja capaz de pro-
mover, por meio de suas produções, melhorias significativas na vida 
dos sujeitos usuários, principalmente, aqueles em vulnerabilidade 
social e econômica. Pois de fato, seria na contemporaneidade que o 
ser humano estaria no centro do processo de design, tempo em que 
os designers, por meio da empatia, buscam adquirir uma melhor com-
preensão das reais necessidades das pessoas (THE WORLD DESIGN 
ORGANIZATION – WDO, 2015). Sendo os designers, atores impor-
tantes no processo das transformações sociais exigidas nesse tempo 
(Id., Ibid.). 

Com base nessa mudança no foco do proceso de design, levando 
o ser humano ao centro das atenções dos designers, as adaptações 
ocorridas neste contexto, considerando tanto aquelas inerentes às 
atuações destes profissionais quanto da área, levaram à produção de 
novas pesquisas e práticas que explorassem as relações entre desig-
ners, os sujeitos usuários e as produções resultantes dessa aproxi-
mação. Assim, o envolvimento, a cooperação e a participação ocorrida 
nesse processo de design culminou com o surgimento de novas 
frentes, como o design participativo.

O DESIGN PARTICIPATIVO

Atualmente, o cotidiano de grande parte da população mundial é 
permeado pelas produções de design, na vida intima e profissional de 
cada sujeito consumidor, nas esferas privada e pública, na saúde, no 
lazer e na educação (BÜRDEK, 2010). Em quase um século, desde a ins-
titucionalização do design, os designers têm adaptado suas atuações, 
muito em função das transformações sociais. Antes do surgimento do 
industrial designer, as suas atividades eram de responsabilidade de 
diferentes profissionais, como artesãos, artistas, engenheiros e arqui-
tetos. Neste cenário, a mecanização dos meios de produção de novos 
objetos influenciou à separação dos saberes relacionados ao ato de 
projetar e o de confeccionar. 
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Inicialmente, a atuação do industrial designer fora, preponderan-
temente, ligada à atividade projetual. Posteriormente, os designers 
passaram a atuar no conciliamento dos conhecimentos relacionados 
tanto a projetação quanto a confecção. Isto porque, os profissionais de 
design mantiveram-se em contato com profissionais de outras áreas, 
na criação das mais diversas produções industriais. O que propiciou, 
ao longo do tempo, o desenvolvimento de projetos colaborativos, dos 
quais designers e outros se envolviam para potencializar as habilidades 
pessoais e dinamizar o processo de projeto e produção, permitindo a 
troca de conhecimentos entre diversas áreas. 

Até meados da década de 1960, as investigações na área do 
design, sobre metodologia projetual estiveram “[...] em estado de 
tranquilidade bucólica” (BONSIEPE, 2012, p. 91). Assim, as atividades 
desenvolvidas pelos designers estavam alinhadas à produção indus-
trial de bens de consumo. Nesse mesmo período, uma vez iniciada tais 
investigações e com o auge dos estudos sobre os métodos projetuais, 
aqueles que eram adeptos a esta nova disciplina, constataram o atraso 
e o subdesenvolvimento das atividades desempenhadas até então em 
design, ao compararem os conhecimentos da área com os de outras, 
principalmente daquelas técnico-científicas (Id., Ibid.). A partir dessa 
constatação, nas décadas que seguiram, foram produzidos uma diver-
sidade de estudos para novas frentes de atuações em design. 

Em 1971, emerge o design centrado na ética, nos sistemas naturais 
e no homem, marcada pela publicação do livro pioneiro na questão, de 
autoria do designer, arquiteto e educador Victor Papanek, sob o título 
Design for the real world. Na mesma década, a inclusão do usuário no 
processo de desenvolvimento de novos produtos, abordagem conhe-
cida como design centrado no usuário, começou a ser pesquisada e 
aplicada (SCARIOT; HEEMANN; PADOVANI, 2012). No design cen-
trado no usuário, os sujeitos consumidores tornam-se parte das inves-
tigações realizadas pela equipe composta por designer(s) e demais 
profissionais envolvidos no projeto colaborativo, visando fomentar 
seus repertórios com a troca de saberes e, dessa forma, direcionar a 
criação de propostas de soluções. Nesse sentido, nota-se que as abor-
dagens em processos de design já não estão mais alinhadas apenas 
com a produção industrial de meros bens de consumo, mas ainda está 
totalmente vinculada à ideia das pessoas como clientes consumidoras 
das produções de design.

Nas últimas décadas, a busca por novas abordagens na geração 
de produtos e serviços, permitiu o apontamento de um design alterna-
tivo, voltado para o processo de ruptura com o modelo de qualidade de 
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vida baseado no consumo supérfluo e excessivo (BONSIEPE, 2012). 
Esse design alternativo assinala novas conotações, dentre elas o 
design participativo, em que o papel do designer é o de facilitar e cata-
lisar a interação do sujeito usuário dentro do processo de design (Id., 
Ibid.). Por meio de decisões coletivas descentralizadas, o processo 
participativo objetiva democratizar o desenvolvimento das produções 
de design, em que os sujeitos usuários envolvidos acabam por se tor-
narem co-autores, e teoricamente, esse envolvimento refletirá suas 
aspirações e interesses (DANTAS; GUIMARÃES; ALMEIDA, 2009; 
SCARIOT; HEEMANN; PADOVANI, Op. cit.).

Desse modo, para que haja uma interação entre designer e usu-
ário, faz-se necessária a promoção de atividades cooperativas entre 
os envolvidos, durante o processo de design. Nesse sentido, os desig-
ners precisam apresentar opções reais e significativas para que as 
pessoas se envolvam ativamente nas diversas atividades desenvol-
vidas durante a busca por soluções para os seus próprios problemas, e 
“[...] quer queiram quer não – tornando-se os seus próprios designers” 
(PAPANEK, 1995, p. 64). 

Com relação às mudanças ocorridas no campo do design, podem 
ser identificados três tipos de envolvimento dos sujeitos usuários: o 
design para os usuários, o design com os usuários e o design pelos 
usuários (KAULIO, 1998). O design para os usuários utiliza de informa-
ções destes sujeitos, modelos de seus comportamentos e técnicas 
como entrevistas e grupos de discussão para o desenvolvimento de 
novos produtos e serviços, sendo os designers os criadores e os prin-
cipais atores (Id., Ibid.). O design com os usuários é centrado nestes 
sujeitos, dos quais são investigadas suas preferências, exigências e 
necessidades, apresentando-lhes opções de conceitos e soluções, 
o que lhes permite distintas reações perante as propostas, podendo 
vir a influenciar nas decisões vindouras da produção (KAULIO, 1998). 
Ou seja, é um processo de design em que se mantém um diálogo 
formal com os envolvidos (Id., Ibid.). E o design pelos usuários prevê 
os sujeitos usuários envolvidos, ativamente, na geração de suas pró-
prias soluções para determinados problemas/necessidades que estes 
vivenciam (Id., Ibid.).

A comparação do processo de design centrado no usuário com 
o modo participativo aponta que, no primeiro, o designer possui uma 
atitude controladora, enquanto que no segundo o designer facilita um 
envolvimento mais profundo, mais frequente e maior dos sujeitos usu-
ários durante o processo de design (SCARIOT; HEEMANN; PADOVANI, 
2012). Como consequência, as produções participativas são capazes 
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de produzirem resultados que sejam eficazes e significativos, se con-
siderada a correspondência entre o problema abordado, os sujeitos 
envolvidos e as soluções desenvolvidas (SANTOS, 2016). 

A geração de novos produtos e serviços, por meio do design par-
ticipativo, deve emergir do repertório dos sujeitos envolvidos, de seus 
costumes, suas tradições, seus históricos de vidas, suas necessi-
dades e seus anseios. Sendo assim, o processo de design participa-
tivo é baseado nas experiências de vida dos sujeitos envolvidos, isto 
é, os usuários, melhor do que ninguém, sabem suas condições reais 
e suas necessidades, podendo, dessa forma, contribuir para a cons-
trução de soluções mais significativas diante a problemática que os 
envolvem. Desse modo, os designers precisam

“[...] pensar, relacionar, agir e acionar processos com sensibilidade. 
[...] promover novas relações fora das [...] zonas de conforto, aprender 
novas formas de colaborar e conduzir projetos, melhorar a capacidade 
de todos os cidadãos de se envolver em um diálogo significativo sobre 
seu meio ambiente e contexto e promover novos relacionamentos 
entre as pessoas que fazem as coisas e as pessoas que as utilizam” 
(THACKARA, 2008, p. 39).

Baseado na realidade das pessoas envolvidas, o processo de 
design participativo pode ser considerado como um modo de pensar 
e agir sobre tais sujeitos, os tratando como potencialmente capazes 
de contribuir na busca por soluções que atendam, de modo significa-
tivo, as suas próprias necessidades (SANDERS, 2002). Desse modo, 
a abordagem participativa nas atividades dos designers, traz consigo 
novos desafios perante o modo como se projeta, o que se projeta e 
quem é que projeta (SCARIOT; HEEMANN; PADOVANI, Op. cit.). De 
fato, o ato de incorporar os sujeitos usuários como atores ativos no 
processo de design torna-se fundamental na contemporaneidade, 
uma vez que “[...] é melhor incluirmos, e não excluirmos, as pessoas” 
(THACKARA, Op. cit., p. 145). Para complementar o tratamento da 
temática participativa no processo de design, foi elaborado o Quadro 
a seguir, em que são sistematizados os autores e obras relacionadas 
ao tema, que foram investigadas nesse estudo e auxiliam na compre-
ensão de distintas perspectivas dos autores sobre a participação no 
processo de design. 
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Quadro: Autores que investigam a participação no processo de design.

Autores e Obras Breve explanação da participação no processo de design

Papanek, 1995

A participação dos sujeitos usuários no processo de design deve ser 
facilitada pelos designers, de modo que tal envolvimento seja ativo e 
cooperativo, podendo levar à transformação dos papeis dos sujeitos 
usuários, tornando-os os seus próprios designers. 

Kaulio, 1998
O envolvimento dos sujeitos usuários no processo de design deve ser 
atuante na geração de soluções, em conjunto dos designers, visando 
atender suas necessidades e problemas.

Sanders, 2002

O processo de design quando participativo se baseia nas experiências 
dos envolvidos, dessa forma, é um modo de pensar e agir sobre estas 
pessoas, em que se busca tratá-las como potencialmente capazes de 
contribuírem na produção de soluções voltadas às suas próprias neces-
sidades e problemas.

Thackara, 2008

A participação dos sujeitos usuários das produções de design durante 
o processo de desenvolvimento de novos produtos e serviços, coloca os 
designers e os participantes em condição de colaboração, e promove 
uma produção que busca o diálogo entre o real contexto dos envolvidos 
e o meio ambiente.

Dantas; Guima-
rães; Almeida, 
2009

O design participativo democratiza o desenvolvimento das produções de 
design, à medida que permite o envolvimento dos sujeitos usuários a tal 
ponto que estes tornam-se coautores. Em teoria, tal aproximação entre 
designer e sujeitos usuários poderá produzir resultados que reflita os 
interesses e aspirações destas pessoas.

Bonsiepe, 2012
O design participativo emerge como um processo de ruptura na manu-
tenção do status quo dominante. A interação entre os sujeitos usuários 
e os designers é facilitada por estes profissionais. 

Scariot; Hee-
mann; Padova-
ni, 2012

No design participativo, os designers facilitam um envolvimento 
aprofundado e frequente dos sujeitos usuários durante o processo de 
design, de modo que estes participem ativamente durante a geração de 
soluções, tornando-os coautores das produções resultantes. Por este 
motivo, a abordagem do design participativo traz consigo novas inda-
gações frente ao modo de atuação dos designers, bem como o que se é 
projetado e afinal quem é que projeta.

Fonte: Elaborado por SANTOS, Gabriel F.

Para que seja possível e viável a construção de um envolvimento 
responsável e ativo das pessoas no design participativo, parece ser 
necessário ampliar a exploração da temática, produzindo novas pes-
quisas e experimentações que visem a produção de novos conhe-
cimentos teóricos e práticos, capazes de orientar a formulação de 
métodos, ferramentas e recursos para usos na área. Nesse sentido, 
no item seguinte é apresentada a proposição inicial de um ‘design 
participante’, cuja terminologia foi adotada nesse estudo para apon-
tamento de um modo específico de ser compreendido e praticado o 
design participativo.



O design participante como opção sustentável na contemporaneidade: 
análises iniciais 97

O DESIGN PARTICIPANTE FRENTE À VULNERABILI-
DADE SOCIAL E ECONÔMICA

No design de produto, por mais bem-intencionada que seja a con-
cepção de abordagens participativas à geração de novos produtos e 
serviços, parece ter pouca repercussão se populações em vulnerabili-
dade social e econômica são desconsideradas. Nos países da América 
Latina e o Caribe, as pessoas situadas na vulnerabilidade sobrevivem 
com US$ 4 a US$ 10 dólares ao dia, na pobreza o valor cai para cerca de 
apenas US$ 4 dólares e na pobreza extrema são no máximo US$ 2.5 
dólares (THE WORLD BANK, 2015a). Sendo assim, tais pessoas pos-
suem um limitadíssimo acesso à compra das produções de design. 
Suas condições financeiras os restringem no consumo dos diversos 
produtos e serviços, até mesmo aqueles destinados às necessidades 
mais básicas. 

As pessoas situadas na linha da pobreza, que são os pobres e os 
pobres extremos, destinam cerca de 40% de suas rendas apenas para 
comprarem os seus alimentos (CEPAL, 2014). As pessoas em situação 
de vulnerabilidade, ainda se encontram condicionados às carências 
encontradas na linha da pobreza, impedindo-as ascenderem para o con-
texto da classe média (Id., Ibid.). Somente na América Latina e Caribe 
existem cerca de 130 milhões de pessoas situadas na linha da pobreza 
e, outras centenas de milhões em todo o mundo (THE WORLD BANK, 
2015b). Se considerada toda a população mundial, mais da metade 
vive diariamente com apenas US$ 2 a US$ 10 (PIMENTEL; AYMAR; 
LAWSON, 2018). Desse modo, pensar um design que faça frente a 
este contexto insustentável da contemporaneidade, é vislumbrar um 
processo de design que não perpetue a restrição destas pessoas ao 
acesso de produções que possam lhes proporcionar melhorias na qua-
lidade de suas vidas.

A retomada a alguns pontos relacionados à história do design de 
produto, permite evidenciar suas adaptações ao longo do tempo, ocor-
ridas no século passado e ainda em curso no tempo presente. Nos 
últimos anos, a manifestação do design participativo traz consigo uma 
nova forma de compreensão acerca do modo de atuação dos desig-
ners. Nesse processo de design, o sujeito usuário participa ativamente 
e os designers se voltam para o reconhecimento das reais experiên-
cias de vida dos envolvidos. Assim, para que sejam reconhecidas as 
experiências de vida dos usuários, faz-se necessário o uso de ferra-
mentas que permitam aos envolvidos a expressão de seus pensa-
mentos, sentimentos e até mesmo os seus sonhos (SANDERS, 2002). 
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A partir dessa revisão, dois questionamentos parecem resumir 
a problemática existente no processo participativo em design: Quão 
aberto é esse processo de design participativo? Considerando que, 
muitas vezes, o design participativo é promovido pelos interesses 
das organizações ligadas ao mercado, dessa forma, direcionando a 
seleção daqueles participantes que possam ser considerados como 
clientes consumidores da produção resultante. Em que medida, de 
fato, ocorreria o empoderamento dos participantes sobre os conheci-
mentos de design que foram investigados e praticados? Pressupõe-se 
que essa qualificação no uso dos conhecimentos trabalhados durante 
o processo de design participativo, seja difícil de ser construído, uma 
vez que os resultados possíveis de serem alcançados são, geral-
mente, pontuais e paliativos. Esses produtos tendem a ser pontuais 
e paliativos porque raramente fornecem condições à manutenção de 
melhorias na qualidade de vida dos participantes, causadas tanto de 
forma direta pelo uso da produção resultante, mas, também, de modo 
indireto, a partir da qualificação dos envolvidos para com o uso conti-
nuado dos conhecimentos investigados e aplicados. 

A partir destas reflexões, esse estudo trata de forma inicial a pro-
posição de um modo específico de processo participativo em design, 
denominado como ‘design participante’. No design participante o 
processo é contínuo e o seu foco voltado para promover e sustentar 
melhorias na qualidade de vida das pessoas em situação de vulnerabi-
lidade social e econômica. Na dimensão econômica, a vulnerabilidade 
das pessoas representa instabilidade financeira e outras situações que 
acabam por influenciar negativamente no planejamento que fazem 
em suas vidas (OVIEDO; CZERESNIA, 2015). Na dimensão social, a 
vulnerabilidade abrange pessoas em situação e relações limitantes 
de suas capacidades para atuarem frente às suas condições, além de 
lhes retirarem a segurança social fornecida por suportes institucionais, 
condicionando estas pessoas à sensação de insegurança e dissipando 
a possibilidade de planejarem projetos futuros (Id., Ibid.). Em ambos 
casos, a vulnerabilidade acaba por comprometer os planejamentos 
de vida das pessoas sob esta situação, seja por fatores financeiros ou 
relações que limitam o plano social de tais pessoas.

Nesse sentido, propõe-se o design participante como um pro-
cesso de atuação em conjunto daqueles que, por meio do baixo poder 
econômico e das condições limitantes e inerentes a sua realidade na 
sociedade, estão exclusos dos benefícios promovidos pelo acesso e 
compra dos diversos produtos e serviços. O processo de design parti-
cipante trata de buscar soluções em conjunto dos envolvidos, a partir 
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das reais experiências de suas vidas, suas histórias, seus costumes, 
seus anseios. Dessa forma, o processo de design participante deve 
viabilizar a expressividade dos envolvidos durante todo o processo de 
design, fornecendo os meios necessários para disseminar os conheci-
mentos investigados e aplicados, buscando capacitá-los e qualificá-los 
no uso destes mesmos conhecimentos, durante e após a atuação con-
junta entre designer e usuários. 

A partir destes direcionamentos, parece ser possível, pouco a 
pouco, que os envolvidos no design participante se tornem autônomos 
na busca por soluções de design para os seus próprios problemas ou 
necessidades. Finalmente, reconhece-se a necessidade de serem 
realizadas mais investigações sobre a exequibilidade de um design 
participante, visando à geração de novas ferramentas, técnicas e 
recursos que permitam uma exploração maior e melhor da expressão 
dos participantes para com suas próprias necessidades e problemas. 
Esse processo de empoderamento ocorre no momento em que, além 
de buscar a construção de medidas que permitam analisar e avaliar a 
atuação dos designers na relação com os usuários, ocorreria também 
uma reflexão sobre as dificuldades encontradas. Nota-se o caráter de 
um design em constante movimento. Decorreria daí a ideia do ‘design 
participante’.

 PRIMEIRAS CONSIDERAÇÕES E EXPECTATIVAS

Nesse estudo, foi adotado o termo ‘design participante’ para 
indicar um modo específico de ser compreendido e praticado o design 
participativo, com ênfase no movimento que caracterizam os pro-
cessos participativos de planejamento, construção e avaliação desse 
processo de design. Diferentemente do design participativo em que 
os sujeitos não-designers são chamados a participar, o ‘design parti-
cipante’ traz consigo a perspectiva de um constante movimento em 
que, por vezes, ocorre uma demanda por parte dos sujeitos não-desig-
ners para a construção de um determinado produto que atenda às 
necessidades desse grupo. 

Para compreender toda essa elaboração teórica sobre esse pro-
cesso, foi realizada uma revisão de literatura, da qual foram levantadas 
informações relacionadas ao desenvolvimento da área de design de 
produto, analisando-as frente as suas influências na manutenção da 
produção industrial voltada ao consumismo, típico de uma moder-
nidade insustentável. Em seguida, foi apresentada, brevemente, a 
mudança no foco das atividades dos designers, suas adaptações em 
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meio as tantas transformações sociais ocorridas nas últimas décadas, 
culminando com um processo de design em que a cooperatividade 
entre designers e não-designers se faz presente e possível, por meio 
da abordagem participativa. Mas, ainda assim, um processo de design 
que considera os sujeitos usuários como potenciais compradores das 
possíveis produções resultantes, o que restringe o acesso das pes-
soas sem o poder financeiro para comprarem e consumirem as produ-
ções de design. Por fim, foram atribuídas especificidades de atuação 
no processo de design participativo, do qual foi nomeado ‘design par-
ticipante’. 

No ‘design participante’, o desencadeamento do processo de 
design é marcado pelo envolvimento de pessoas em situação de vul-
nerabilidade social e econômica. Ou seja, que não possuem recursos 
sociais e financeiros suficientes para acessarem ou comprarem 
novos produtos e serviços, ficando, assim, à margem dos benefícios 
advindos com o uso das produções de design. Com esse modo parti-
cipante, objetiva-se um processo de design que atinja uma produção 
capaz de fazer frente à concretude das necessidades dos sujeitos em 
condição de vulnerabilidade social e econômica, tomando como base 
as suas demandas marcadas por experiências vividas cotidianamente.

Com a proposta de um processo contínuo de design, baseado 
nas vivências desses coletivos, destacam-se a necessidade de 
serem identificadas as competências e habilidades dos envolvidos. 
Assim, podem vir a contribuir, posteriormente, para o direcionamento 
de suas atuações durante o desenvolvimento de soluções para os 
seus próprios problemas e necessidades. Por fim, cabe lembrar que 
a manutenção das melhorias advindas das produções resultantes é 
dependente da eficácia na capacitação e qualificação dos envolvidos 
nos conhecimentos utilizados. Sendo assim, parece imprescindível ao 
modo participante a busca pela construção, em conjunto dos envol-
vidos, da apropriação e da autonomia no uso continuado dos conheci-
mentos relacionados às soluções geradas. 

Os desdobramentos das soluções implementadas mediante a 
abordagem do design participante, tratam da condição dos sujeitos 
envolvidos que, uma vez capacitados e qualificados, poderão vir a dar 
continuidade na construção de suas identidades ao trabalharem suas 
competências e habilidades; gerar oportunidades para incrementarem 
a renda individual ou familiar; e ampliar o envolvimento democrático 
nas decisões e escolhas que dizem respeito a si próprios e destes para 
com o grupo do qual se identificam e compõem. Dessa forma, acre-
dita-se que o modo participante seja um meio possível de ações que 
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façam frente as demandas do contemporâneo, visando a promoção 
e manutenção de melhorias significativas na qualidade de vida dos 
envolvidos. Portanto, contribuindo na redução da insustentabilidade 
extensamente promovida pelo modelo de produção orientado para o 
consumismo. Podem, ainda, promover, assim, a inclusão social e vir a 
tornar os não-designers em sujeitos capazes de lidarem com o poten-
cial transformador dos conhecimentos de design num movimento que 
se define como empoderamento desses coletivos tradicionalmente 
excluídos do acesso aos bens de consumo.

Diante do caráter inovador dessa prática participante do design, 
pode-se considerar como uma opção de atuação para os designers 
na contemporaneidade. Sendo assim, ressalta-se que, a partir dessa 
noção inicial sobre um design participante, novas pesquisas e expe-
rimentações na temática poderão fornecer subsídios para serem 
construídas e/ou adaptadas outras diretrizes, ferramentas, métodos e 
técnicas. Além disso, talvez seja possível identificar, relatar, mapear as 
dificuldades encontradas, os recursos necessários, materiais viáveis 
e os avanços conquistados durante o percurso a ser proposto e pra-
ticado pelo designer quando opta por exercer seu ofício com foco no 
bem-estar das pessoas que se encontram em condição de vulnerabili-
dade social e econômica.

REFERÊNCIAS

BONSIEPE, G. Design: como prática de projeto. São Paulo: Blucher, 2012.

BÜRDEK, B. E. Design: História, teoria e prática do design de produtos. 
São Paulo: Blucher, 2010.

COMISSÃO ECONÔMICA PARA A AMÉRICA LATINA E O CARIBE (Chile). 
Pactos para la igualdad: Hacia un futuro sostenible. Síntesis. 2014. Dis-
ponível em: <https://www.cepal.org/es/publicaciones/39242-pactos-la-
-igualdad-un-futuro-sostenible-sintesis>. Acesso em: 22 ago. 2016.

CHARLES, S. O individualismo paradoxal: introdução ao pensamento de 
Gilles Lipovetsky. In: LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São 
Paulo: Editora Barcarolla, 2004. p. 11-48. Tradução de: Mário Vilela.

DANTAS, L. C.; GUIMARÃES, L. E. C.; ALMEIDA, J. D. Produção Arte-
sanal, Design Participativo e Economia Solidária: A experiência do grupo 
mulheres da terra, Pilões - BA. In: ENCONTRO NACIONAL DE ENGE-
NHARIA DE PRODUÇÃO, 29., 2009, Salvador. Anais... . [s.l.]: Abepro, 



Design: cenários diversos de pesquisa102

2009. p. 1 - 13. Disponível em: <http://www.abepro.org.br/biblioteca/
enegep2009_TN_STO_095_646_12697.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018.

FORTY, A. Objeto de Desejo: Design e Sociedade Desde 1750. São Paulo: 
Cosac Naify, 2007.

KAULIO, M A. Customer, consumer and user involvement in product 
development: A framework and a review of selected methods. Total 
Quality Management, [s.l.], v. 9, n. 1, p.141-149, feb. 1998. Informa UK 
Limited. http://dx.doi.org/10.1080/0954412989333.

LAWSON, B. Como arquitetos e designers pensam. São Paulo: Oficina de 
Textos, 2011.

LIPOVETSKY, G. A era do vazio: ensaio sobre o individualismo contempo-
râneo. Lisboa: Relógio D’Água Editores Ltda, 1989.

LÖBACH, B. Design industrial: bases para a configuração dos produtos 
industriais. São Paulo: Blücher, 2001.

MOURA, M. Introdução. In: MOURA, M.; et al (Org.). Design Brasileiro 
contemporâneo: reflexões. São Paulo: Estação das Letras e das Cores, 
2014, p.11-34 NIEMEYER, L. Design Contemporâneo no Brasil. In: 
MOURA, M.; et al (Org.). Design Brasileiro Contemporâneo: Reflexões. 
São Paulo: Estação das Cores e Letras, 2014. p. 35-46.

OVIEDO, R. A. M.; CZERESNIA, D. O conceito de vulnerabilidade e seu 
caráter biossocial. Interface - Comunicação, Saúde, Educação, [s.l.], v. 
19, n. 53, p. 237-250, jun. 2015. FapUNIFESP (SciELO). http://dx.doi.
org/10.1590/1807-57622014.0436.

PAPANEK, V. Arquitectura e Design: Ecologia e Ética. Lisboa: Edições 70, 
1995.

PIMENTEL, D. A. V.; AYMAR, I. M.; LAWSON, M. Reward Work, Not 
Wealth: To end the inequality crisis, we must build an economy for ordi-
nary working people, not the rich and powerful. Oxfam GB, [s.l.], p.1-22, 22 
jan. 2018. Oxfam. http://dx.doi.org/10.21201/2017.1350.

SANDERS, E. B. N. From user-centered to participatory design approaches. 
Design And The Social Sciences, [s.l.], p.1-8, 25 apr. 2002. CRC Press. 
http://dx.doi.org/10.1201/9780203301302.ch1.

SANTOS, G. F. Design Participativo para a Sustentabilidade: desenvolvi-
mento de painéis modulares para fechamentos, utilizando bambu asso-
ciado com terra e resíduos. 2016. 154 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 



O design participante como opção sustentável na contemporaneidade: 
análises iniciais 103

de Design, Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2016. Disponível em: 
<http://hdl.handle.net/11449/137816>. Acesso em: 24 dez. 2017.

SCARIOT, C. A.; HEEMANN, A.; PADOVANI, S. Understanding the collabo-
rative-participatory design. Work, [s.l.], v. 41, n. 1, p.2701-2705, 2012. IOS 
Press. http://dx.doi.org/10.3233/WOR-2012-0656-2701.

SILVA, D. E. N. Projetando produtos sociais. Recife: Editora Universitária 
Ufpe, 2009.

SILVEIRA, C. G.; PINHEIRO, O.; ROSSI, D. C. Design Sustentável e 
Desenvolvimento Social. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA 
E DESENVOLVIMENTO EM DESIGN, 9., 2010, São Paulo. Anais 90 Con-
gresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design. São Paulo: 
Blucher e Anhembi Morumbi, 2010.

SMITH, C. E. Design with the Other 90%: Cities. Places Journal, [s.l.], 
n. 2011, 17 oct. 2011. Places Journal. Disponível em: <https://doi.
org/10.22269/111017>. Acesso em: 25 fev. 2018.

THACKARA, J. Plano B: o design e as alternativas viáveis em um mundo 
complexo. São Paulo: Saraiva, 2008.

THE WORLD BANK. No olvidar a los olvidados: Una revisión al reciente 
estudio del Banco Mundial, “Los Olvidados, pobreza crónica en América 
Latina y el Caribe”. 2015a. Disponível em: <http://www.bancomundial.org/
es/news/feature/2015/07/21/banco-mundial-suplemento-el-comercio-no-
-olvidar-a-los-olvidados>. Acesso em: 31 ago. 2016.

THE WORLD BANK. Breaking the Cycle of Chronic Poverty in Latin America 
and the Caribbean. 2015b. Disponível em: <http://www.worldbank.org/en/
news/press-release/2015/03/09/breaking-the-cycle-of-chronic-poverty-
-in-latin-america-and-the-caribbean>. Acesso em: 17 ago. 2016.       

THE WORLD DESIGN ORGANIZATION (Canada). Definition of Industrial 
Design. 2015. Disponível em: <http://wdo.org/about/definition/>. Acesso 
em: 05 maio 2017.





Márcio Guimarães
Mônica Moura

Cássia L. Carrara Domiciano

07.
Diretrizes ao desenvolvimento de produtos 
pedagógicos adaptados a crianças com 
deficiências visuais

INTRODUÇÃO

Ao adaptar-se às inúmeras inovações culturais, sociais e tecno-
lógicas contemporâneas e, dialogar com diferentes campos de pes-
quisa, o design é ressignificado e percorre caminhos cada vez mais 
alternativos às conceituações iniciais que o associavam unicamente 
à produção industrial. Este texto aborda uma reflexão sobre a atuação 
do design centrado no humano e alguns de seus desdobramentos 
como a cocriação e outras perspectivas de atuação, amparada por uma 
argumentação construída a partir do discurso de estudiosos do design 
na contemporaneidade. Nele refletimos sobre o papel do design em 
contextos sociais, especialmente numa atuação onde os sujeitos par-
ticipantes da pesquisa tornam-se corresponsáveis pelos resultados 
obtidos.

O design tem como foco principal o ser humano, porém, ao obser-
vamos mais atentamente esta relação, percebemos que ao idealizar 
um projeto, muitos designers levam em consideração o perfil de um 
homem padronizado, definido por dados estatísticos ou de marketing 
homogeneizados que não refletem a realidade e não consideram as 
singularidades que envolvem as pessoas na atualidade. Deste modo, 
acreditamos que o grande desafio do design contemporâneo é ser 
desenvolvido em uma esfera que compreenda a complexidade e diver-
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sidade das pessoas que vivem a realidade do nosso tempo e, portanto, 
concordando com a argumentação dos autores que apresentaremos 
nesta reflexão, consideramos que a busca da melhoria real da quali-
dade de vida se configura como uma das vertentes englobadas pelo 
design na contemporaneidade, indo ao encontro de soluções para os 
problemas sociais atuais, onde um dos aspectos mais proeminentes 
e, também, complexos é a inclusão

O “Design Inclusivo” ou “Design Universal”, ou ainda “Design 
para Todos” - nomenclaturas que se fortaleceram com as discussões 
ocorridas nos últimos anos - tem como objetivo permitir, por meio de 
produtos, ambientes, processos e serviços, que todas as pessoas 
tenham oportunidades iguais de participação em todos os aspectos da 
vida em sociedade. Fato que pode parecer utopia, mas considerando 
que existem grupos diversos e com necessidades diferenciadas, se 
o design focar-se em atender os diferentes grupos sociais em busca 
de uma vida mais igualitária e com maior qualidade, já terá dado um 
grande passo em direção a um objetivo maior: que o design contribua 
de forma efetiva para a sociedade.

Impulsionados por práticas e aplicações de pesquisas em design 
com abordagens humanistas como as contribuições do design na 
Ergonomia, surgem entre as décadas de 1960 a 1980, movimentos, 
debates e ações sobre a atuação do design como instrumento de res-
ponsabilidade social, entre estes movimentos destacamos as polí-
ticas socioeconômicas escandinavas ocorridas na década de 1960 na 
Suécia, que formalizaram o conceito de “uma sociedade para todos”, 
referindo-se principalmente a questões relacionadas à acessibilidade, 
proposta que se expandiu mundialmente quando recomendada pela 
Declaração de Estocolmo, aprovada em 9 de maio de 2004, pela 
Assembleia Geral Ordinária do Instituto Europeu para o Design Inclu-
sivo, onde definiu-se, nesta ocasião, que o ambiente construído, os 
objetos cotidianos, os serviços, a cultura e a informação devem ser 
acessíveis, utilizáveis por todos na sociedade e sensíveis à evolução da 
diversidade humana.

No intuito de esclarecer nossas impressões iniciais sobre a aplica-
bilidade desta abordagem, apresentaremos uma pesquisa em design 
que visa à produção de livros ilustrados adaptados à leitura tátil, pro-
movendo, assim, uma educação inclusiva. A pesquisa em questão, 
realizada junto ao Laboratório de Pesquisa Design Contemporâneo 
vinculado ao PPGDesign da UNESP campus de Bauru, propõe analisar 
se as técnicas empregadas na produção de livros infantis adaptados 
a deficientes visuais conduzem à visualidade tátil, à identificação dos 
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objetos e, por conseguinte, à interpretação da obra. E tem como resul-
tado estimado a formalização de um conjunto de diretrizes referentes 
ao projeto e à seleção de materiais e processos adequados à produção 
gráfica de imagens e textos no produto editorial inclusivo.

CAMINHOS DO DESIGN NA CONTEMPORANEIDADE

Refletindo sobre a atuação de designers na contemporaneidade, 
Krippendorff (2000), afirma que o design já não se limita mais ao antigo 
conhecimento de criação de coisas (desenvolvimento de produtos), 
mas que se tornou um modo de vida, sendo internalizado sob o con-
ceito de modo eficaz de resolução de problemas e de organização, 
sendo envolvido pela sociedade e reposicionado como atividade qua-
lificada a discutir, além dos problemas próprios do design, problemas 
de maior complexidade. 

Os princípios destas mudanças não são recentes: Moura (2012) e 
Cardoso (2016) relatam que estas novas formas de atuação decorrem 
das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas que reconfigu-
raram o mundo desde o séc. XVIII, e, sobretudo, sucedem da ruptura 
do padrão de se projetar produtos funcionais para um sujeito ideali-
zado (uma herança do design funcionalista), que, aos poucos, foi 
sendo substituído por uma preocupação com um design projetado 
para sujeitos e situações reais, considerando suas distinções culturais, 
sociais, econômicas e todas as suas especificidades e diversidades.

A possibilidade de participação dos sujeitos na atividade projetual 
é apontada por Phil Agre (2000) como uma ação eficiente ao desenvol-
vimento do projeto de design, pois confere ao usuário a oportunidade 
de refletir sobre suas reais necessidades e desejos, sobre o impacto 
de suas escolhas e ações - dividindo com ele responsabilidades. Em 
seu discurso, Agre afirma que os designers contemporâneos já “não 
são mais responsáveis pelo que acontece às ideias e não podem 
fazer nada além de estar um passo à frente de todos”, que é preciso 
ao designer “entender o entendimento do outro” para, assim, desen-
volver um “entendimento de segunda ordem”, proporcionando auto-
nomia aos coparticipes e aprimorando o processo de design baseado 
na empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro.

Consideramos nesta reflexão o design centrado no humano como 
um tipo de ação contemporânea que promove a participação dos 
sujeitos, onde parte das etapas projetuais é delegada a não-designers. 
Neste modo de projetar, cabe ao profissional o papel de mediar as 
interações necessárias ao processo, ato que, segundo Manzini (2015), 
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representa o fim da posição estratégica impositiva adquirida pelos 
designers desde a era industrial, atribuindo autonomia aos sujeitos 
envolvidos no processo. Recupera-se, assim, pontos relevantes já 
levantados por Bonsiepe (2011), que argumenta, baseado em sua 
sólida experiência profissional, que a produção autônoma é uma alter-
nativa à heteronomia e uma ação restauradora, que implica na formu-
lação de projetos mais humanistas. 

Para Bonsiepe, o humanismo seria evidenciado pelo exercício das 
capacidades projetuais de interpretar as necessidades dos grupos 
sociais e elaborar propostas viáveis e emancipatórias, em forma de 
instrumentos e artefatos. Nesse sentido, de conhecer, analisar e inter-
pretar necessidades de grupos sociais, de entender o entendimento 
do outro com o desígnio de melhor definir os caminhos projetuais a 
serem trilhados, os projetos de design para a inclusão têm, a princípio, 
se mostrado exitosos em apresentar resultados de práticas inova-
doras de atuação.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA – CAMPO DE ATUAÇÃO PARA 
O DESIGN 

A educação inclusiva é uma ação fundamentada na concepção 
de direitos humanos que proporciona aos alunos acesso às mesmas 
oportunidades diante do processo de ensino e aprendizagem (BRUNO, 
2006). Sua prática é protegida pela Lei de Acessibilidade, que define 
que o acesso das pessoas com deficiências às classes comuns da 
rede regular de ensino deve respeitar o artigo 24 referente ao decreto 
nº 5.296 de 2 de dezembro de 2004, que promulga que “os estabele-
cimentos de ensino de qualquer nível, etapa ou modalidade, públicos 
ou privados, proporcionarão condições de acesso e utilização de todos 
os seus ambientes ou compartimentos para pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida.” (BRASIL, 2004).

Sob esta perspectiva, considerando os sujeitos envolvidos em 
nossa pesquisa, percebemos que o papel desempenhado pelos 
objetos de aprendizagem na educação infantil é de extrema impor-
tância, pois a criança, de modo geral, distingue seu mundo interno e 
subjetivo nos diferentes estágios de seu desenvolvimento intelectual 
(PIAGET, 2004), sem a visão, a criança opera seu processo de cognição 
através de dois tipos de conceitos: os que têm significado real a partir 
de suas experiências; e os que fazem referência a situações senso-
riais. Assim, a falta de condições e recursos adequados à educação 
háptica, pode reforçar na criança cega um comportamento passivo, 



Diretrizes ao desenvolvimento de produtos pedagógicos adaptados 
a crianças com deficiências visuais 109

não manifestando interesse, comprometendo seu desenvolvimento 
intelectual (MEC, 2007).

A leitura e interpretação de textos são fundamentais para que a 
criança interaja com o mundo e adquira não só conhecimento como 
entretenimento, aspectos essenciais à alfabetização; a leitura e inter-
pretação de imagens enriquece esta experiência, pois visa o esta-
belecimento de um processo de comunicação, onde a imagem é 
instrumento efetivo durante a fase em que o pouco domínio da lin-
guagem limita a compreensão de uma obra literária.

No processo de assimilação de uma informação, cada pessoa 
desenvolve procedimentos particulares de codificação que formam 
imagens mentais1. Deficientes visuais “constroem seus mundos a 
partir das sequências” (SACKS, 2002), e não são capazes, como as 
pessoas videntes, de perceber uma cena instantaneamente, exigindo 
um tempo maior para a apreensão de informações, assim, a habilidade 
para compreender, interpretar e assimilar a informação será ampliada 
de acordo com suas experiências hápticas, por isso, a educação de 
deficientes visuais requer o uso de imagens adaptadas à percepção 
tátil para a transmissão de conceitos, especialmente quando estes 
ultrapassam o limite da descrição oral, exigindo o contato com repre-
sentações táteis que melhor reproduzam a configuração de objetos 
aos quais não se tem acesso (CARDEAL, 2011).

Para que aconteça o processo de apreensão dos elementos per-
ceptíveis ao tato, Duarte (2011) afirma que três aspectos dos pro-
cessos mentais e perceptivos dão suporte às reflexões realizadas na 
tentativa de elaboração de imagens e textos sensoriais destinados aos 
cegos, são eles:

• A possibilidade de memorização de formas e figuras apresen-
tadas em relevo;

• A compreensão de que a percepção háptica resulta de uma 
apreensão dos objetos em seu aspecto “sequencial-tem-
poral2”;

1 A experiência da visão é constituída ao longo da infância, “a per-
cepção visual é construída identificando e memorizando, asso-
ciando similaridades, reconhecendo diferenças e delineando 
sentidos” (DUARTE, 2011).

2 O cego percebe como totalidade apenas os objetos que cabem 
na palma de sua mão, este é o limite de sua percepção tátil. Tocar 
sem ver permite o reconhecimento da textura do objeto, sua tem-
peratura, mas a percepção enquanto dimensão e ocupação de um 
espaço é inexistente. O cego desconhece a “aparência” dos objetos. 
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• O reconhecimento de que o cego, como o vidente, identifica 
bordas de superfície e linhas de contorno dos objetos quando 
expostas em relevo (aspectos determinantes para a represen-
tação planificada, bidimensional, dos objetos).

Estes aspectos, observados e analisados pelas pesquisadoras 
Duarte (2011) e Cardeal (2011) e reafirmados por Piekas (2014), também 
foram identificados em pesquisa realizada por Adam e Spinillo (2015), 
que propuseram um quadro analítico para imagens táteis com base 
em estudos relativos à estrutura da linguagem e à representação grá-
fica, e por pesquisadores da área da psicologia, como Griffin e Gerber 
(1996), ao afirmarem que na leitura háptica, fica implícita uma compre-
ensão das sequências do desenvolvimento dentro da modalidade tátil 
quando as representações táteis possibilitam a consciência da quali-
dade tátil, explicitada pelo reconhecimento da estrutura e da relação 
das partes com o todo, pela compreensão de representações gráficas 
e a utilização de tecnologias que empreguem o reconhecimento de 
simbologias, como o sistema Braille, por exemplo.

O Instituto Benjamin Constant, uma das instituições responsá-
veis pela adaptabilidade de materiais didáticos e de literatura no Brasil, 
fornecendo estes materiais para todo o país com o auxílio do Minis-
tério da Educação, afirma que para que se torne possível aos que não 
enxergam o acesso aos conteúdos de aprendizagem, não basta apenas 
transcrevê-los para o Sistema Braille. Todo o teor exposto no material 
didático (imagens, gráficos, tabelas etc.) deve ser considerado em 
representação grafotátil ou descritos em texto ou áudio3 (IBC, 2014).

Concordando com estas afirmações e nos baseando em nossas 
pesquisas, compreendemos que a representação gráfica é funda-
mental ao desenvolvimento da coordenação visomotora infantil, pois 
oportuniza à criança a compreensão das relações de dimensões, con-
trastes e formas, uma vez que a modalidade tátil pode e deve ser explo-
rada incluindo a percepção e interpretação por meio da exploração 
sensorial, o que suscita o estudo de materiais e das características 
e aspectos simbólicos atribuídos às suas superfícies, pois as infor-

Para ele o único sentido de dimensão do objeto é dado pelo tempo 
que as mãos gastam para percorrer a sua forma. O registro mental 
do objeto é sequencial-temporal e não visual-espacial como para os 
portadores do sentido da visão. (DUARTE, 2011)

3 A audiodescrição é uma tecnologia assistiva que proporciona uma 
descrição clara e objetiva do conteúdo visual, tornando-o acessível. 
(FILHO; MOTTA, 2010).
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mações obtidas por meio do tato são adquiridas sistematicamente, 
e reguladas para que os estímulos ambientais percebidos sejam sig-
nificativos, portanto, a compreensão do valor atribuído aos materiais 
tende a contribuir e estimular o reconhecimento de conceitos. Todas 
estas questões são inerentes ao exercício da pesquisa e da prática em 
design.

EXPERIMENTOS TÁTEIS – PESQUISA EM DESIGN 
INCLUSIVO

O projeto de pesquisa “Experimentos Táteis”, desenvolvido pelo 
Núcleo de Pesquisa em Imagem, Design e Antropologia - NIDA, do 
Departamento de Desenho e Tecnologia - DeDeT, da Universidade 
Federal do Maranhão – UFMA, tem como objetivo a realização de 
pesquisa em design inclusivo aplicada ao projeto de ilustrações, livros 
e brinquedos pedagógicos que estimulem e proporcionem o desen-
volvimento cognitivo e a comunicação de crianças com deficiências 
visuais. A escolha por este tipo de atuação se deu por sua necessi-
dade iminente: segundo dados divulgados pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia e pelo IBGE, em seu último levantamento realizado no 
ano de 2010, o número de cidadãos brasileiros diagnosticados com 
cegueira superou a marca de 1 milhão de pessoas, deste total, cerca 
de 33 mil são crianças4 em fase de alfabetização. 

Desenvolvendo um estudo sobre materiais e processos ade-
quados à elaboração do desenho adaptado à leitura tátil, os pesqui-
sadores e alunos envolvidos têm experimentando o uso de técnicas 
industriais e artesanais de produção de impressos bidimensionais e 
tridimensionais, no intuito de idealizar projetos de livros e jogos inclu-
sivos que possam ser utilizados pelos educadores no processo de 
ensino de crianças matriculadas na Escola de Cegos do Maranhão - 
ESCEMA. Todos os produtos idealizados atendem as recomendações 
das normas vigentes que regulamentam a produção de tecnologias 
assistivas e seguem as orientações fornecidas por institutos especiali-
zados que produzem e distribuem materiais didático pedagógicos para 
deficientes visuais no Brasil.

Como atividade prática, visando à elaboração de projetos de pro-
dutos pedagógicos para a para testes, foram realizados inicialmente 
experimentos em impressão tridimensional de materiais lúdicos (jogos 
de encaixe) utilizando recursos e laboratórios do curso de Design e a 

4 Dados censitários do IBGE. Censo 2010. Divulgados em 2011.
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contribuição das professoras mestras Karina Bontempo e Gisele Reis 
e de 10 discentes da disciplina Representação Tridimensional I. Entre 
os diversos projetos desenvolvidos, destacaram-se a elaboração de 
brinquedos que exploram a compreensão sobre a forma de animais, 
especialmente os de espécies inacessíveis ao cotidiano da criança, 
como um golfinho, por exemplo (figura 01).

Os brinquedos foram desenvolvidos em duas peças distintas: uma 
com a forma do animal, permitindo ao deficiente visual tateá-la e uti-
lizá-la como molde para a elaboração de um desenho (ao contorná-la 
com um lápis); e uma base, onde através de textura específica e apli-
cação de texto em braille, a criança pode reconhecer o bioma ao qual 
o animal pertence, sobre esta base encaixa-se o animal e se realiza a 
leitura do nome e do bioma inscritos em Braille.

Figura 1. Golfinho - brinquedo pedagógico inclusivo – projeto de Layane Couto, Amanda 

Bastos e Israel Sousa.

Fonte: Projeto Experimentos Táteis, UFMA, 2016.

Em etapa posterior, foram realizados testes de produção e inter-
pretação de imagens táteis que confirmaram as informações pro-
venientes das análises da literatura. Durante estes testes, foram 
identificados os seguintes apontamentos:

• As imagens em vista frontal foram rapidamente identificadas;
• Pontos são mais perceptíveis do que linhas contínuas em 

relevo seco;
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• Imagens em perspectiva não são identificáveis ou possuem 
identificação lenta, desde que a leitura seja instruída;

• Desenhos esquemáticos são mais identificáveis   do que dese-
nhos aprimorados;

• Desenhos simétricos agilizam a identificação;
• Desenhos em vista lateral fornecem interpretação mais tardia 

que os frontais, contudo, algumas representações de objetos 
só foram identificáveis em vista lateral, como os meios de 
transportes, por exemplo;

• Sobreposições devem ser evitadas. Quando necessárias, 
deve-se adaptar o contorno geral da imagem e elaborar 
legenda explicativa.

Em seguida, com base nestas diretrizes, foram realizadas atividades 
de projeto e produção de livros inclusivos, idealizados por estudantes da 
graduação em Design. O desenho das ilustrações e a produção gráfica 
dos livros com imagens táteis (figura 02) buscaram atender aos requi-
sitos apontados pelos estudos que pautaram a análise sistemática, 
sendo testados, avaliados e aprimorados com a contribuição de dois 
estudantes com deficiências visuais (um com baixa visão, outro com 
cegueira total) e a colaboração de 15 estudantes de design.

A avaliação do uso destes livros consistiu na observação da leitura, 
considerando a usabilidade do livro como objeto e na compreensão 
e assimilação da história, compreendendo, assim, aspectos relacio-
nados à identificação e interpretação. Além disso, este estudo inicial 
apontou quais materiais e quais características ofereciam melhores 
condições interpretativas para a leitura tátil. Os procedimentos foram 
observados em duas etapas: primeiro solicitou-se ao participante que 
lesse o livro e depois que contasse a história. Os resultados prelimi-
nares foram satisfatórios e colaboraram para uma definição mais ade-
quada das técnicas de materiais e produção gráfica a serem utilizadas 
na elaboração materiais de ensino adaptados aos deficientes visuais.
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Figura 2. Livro “O coelho Lupi” – projeto de Camila Karilly e Juliana Reis

Fonte: Projeto Experimentos Táteis, UFMA, 2016.

Estas experiências iniciais obtiveram êxito e desdobraram-se em 
outras questões relacionadas às contribuições em design que favo-
reçam à produção de produtos pedagógicos inclusivos. A pesquisa, 
agora continuada em âmbito de pós-graduação no doutorado em 
Design na UNESP-Bauru, pretende aprofundar a análise de técnicas 
de produção aplicadas ao desenvolvimento da publicação háptica, cul-
minando na proposição de diretrizes à produção de livros ilustrados 
adaptados a crianças com deficiências visuais, para isso, propõe ava-
liar questões como a usabilidade e eficácia da leitura e interpretação 
das imagens táteis, realizando a pesquisa de campo em salas de aula 
de institutos especializados em deficiência visual, envolvendo a partici-
pação de crianças com baixa acuidade visual e cegueira total, adquirida 
ou congênita.

Nesta pesquisa, ainda em construção, o principal aspecto que 
podemos ressaltar até este momento é que o projeto de design para 
deficientes visuais se adequa aos discursos e prospecções apontados 
por Agre (2000) e Manzini (2015) no que se refere ao exercício da 
empatia e na prática da cocriação. É o deficiente visual o coautor que 
determina limites e aponta aspectos que devem ser interpretados pelo 
designer e concretizados no produto inclusivo. É pelo olhar e interpre-
tação dos cegos que o designer passa a enxergar possibilidades de 
aplicações projetuais de fato inclusivas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao contemplarmos as diversas mudanças pelas quais o design 
passou ao longo dos séculos, nos deparamos com a revitalização de 
um processo absorto à natureza industrial para um modo de planeja-
mento e prática que aborda aspectos tangíveis e intangíveis da vida 
humana. O exercício da capacidade de interpretar as necessidades de 
grupos sociais ou necessidades mais isoladas, contemplando a diver-
sidade humana e elaborando propostas viáveis, promove o design a 
uma posição de destaque no rol de profissões aptas a lidar com ques-
tões de maior complexidade.

Neste texto buscamos refletir sobre como o design tem contri-
buído em questões que demandam a coparticipação dos sujeitos de 
pesquisa. Para que isso ocorra, percebemos que cabe ao profissional 
de design a compreensão das realidades destes sujeitos, contem-
plando os aspectos sociais, econômicos e culturais que os cercam e 
aos quais estão sujeitos, e considerando suas vivências e repertórios 
constituídos. É o estudo do comportamento e dos aspectos de vida 
destes sujeitos que possibilita ao designer reconhecer e definir dire-
trizes projetivas, uma ação que em algumas ocasiões é acentuada a 
fim de que os objetivos de pesquisa sejam, de fato, alcançados.

Assim acontece em projetos que visam à inclusão, ambiente de 
pesquisa onde as respostas e escolhas projetuais não são de domínio 
do designer, ainda que este esteja inserido nestas realidades, mas 
provêm, sobretudo, das opiniões e contribuições dos demais sujeitos 
que dela se beneficiarão. Percebemos que o ato colaborativo para 
além do desejável, se tornou obrigatório no processo de design con-
temporâneo, que caminha em direção ao desenvolvimento de um 
humanismo projetual.
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Design e artesanato: aproximações e 
experiências

INTRODUÇÃO

A recorrente aproximação dos saberes populares com o design 
tem se refletido em novos produtos, processos, técnicas e metodo-
logias projetuais, na educação e formação dos designers no Brasil. 
Porém, essa situação é recente e carece de estudos aprofundados 
a esse respeito. Nesse sentido, esse estudo pretende apresentar as 
relações entre artesanato e design por meio de uma contextualização 
histórica, que se delineia a partir do desenvolvimento industrial e, se 
reflete hoje, como possibilidades híbridas, reforçando as contribuições 
advindas da união entre habilidades manuais e processo criativo, capa-
cidades técnicas e design, técnicas culturais tradicionais e tecnologia, 
processos produtivos artesanais e inovação. Entende-se que estudos 
nesse sentido contribuem para um entendimento mais amplo de 
como as atividades criativas podem contribuir para pesquisa e desen-
volvimento econômico e social. Tão importante também é identificar 
como essas relações se refletem no design contemporâneo brasileiro, 
visto que o Brasil é um solo fértil, com longas tradições no artesanato.

 Acredita-se que a aproximação entre o design, o artesanato e as 
técnicas manuais tem apresentado significativas contribuições tanto no 
processo de revalorização do produto artesanal, especialmente aquelas 
voltadas à organização dos serviços e orientações para melhoria dos 
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produtos e dos seus processos de produção, quanto no desenvolvi-
mento de novos processos e tecnologias de design. Dentre os bene-
fícios notados no campo do design, pode-se considerar o potencial 
inovador advindo da experimentação prática que o trabalho caracteris-
ticamente artesanal possibilita ao designer. O fazer manual estimula o 
designer a relacionar o pensar e o fazer, assim, o projeto toma sua real 
dimensão, deixando claro que não se trata apenas de esboços e dese-
nhos técnicos em um amontoado de “pranchas técnicas”.

O referencial teórico adotado aponta importantes aspectos a 
serem considerados. Segundo Borges (2011, p. 191), desde a década 
de 1990, o “divórcio entre as escolas de design e o fazer artesanal 
está acabando”. Na Europa, um fenômeno de “autoprodução” aparece 
como prática entre jovens designers, contrastando com a típica pro-
dução industrial, homogeneizada e globalizada, aproximando-se das 
características práticas artesanais. (FERRARA, 2011). 

Lobach (2001, p. 38), aponta que antes da Revolução Industrial, a 
produção iminentemente manual resultava em objetos voltados para 
um pequeno público a partir de “uma relação mais pessoal com o 
objeto”, atendendo expectativas e desejos específicos. Com o desen-
volvimento da industrialização modernista e o pensamento estrita-
mente funcionalista, esse fator acaba por se tornar marginalizado. 
Os objetos, produzidos para um usuário hipotético (projeto com foco 
no objeto), se agarram a questões de mercado, consumo e indústria, 
dirigidos para produção em série de itens idênticos, evidenciando um 
fator de alienação ao mesmo tempo em que oferecem uma perspec-
tiva de democratização dos produtos. (MOURA, 2014; BORGES et.al., 
2013; LEON, 2005; LOBACH, 2001; BARDI, 1994).

Atualmente, as grandes indústrias ainda operam nesse sentido, 
no entanto, a contemporaneidade tem apresentado novas implicações 
e exigências sobre a produção. O mercado, na busca por atender a 
sociedade em seus anseios de individualidade, compreende que 
a força propulsora já não é mais o “capitalismo industrial”, e sim, o 
“capitalismo cultural”. Nesse sentido, novas formas de produzir e 
consumir estão despontando. A subjetividade, a tradição, a memória 
e o simbolismo impressos nos objetos, despertam a sensibilidade, e 
“conservam a influência das idiossincrasias culturais” como fatores 
imperativos sobre a escolha dos produtos e serviços a serem adqui-
ridos (LIPOVETSKY; SERROY, 2011).

De modo geral, o artesanato é caracterizado pela contribuição 
direta da técnica manual, que parte de uma necessidade cotidiana, 
seja ela estética, utilitária ou simbólica. (BORGES, 2011, 2007; BARDI, 
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1994). No design, as técnicas manuais também se fazem presentes, 
especialmente nos estudos e processos de projeto. (LEON, 2005). No 
entanto, no que diz respeito ao processo do design contemporâneo, 
já não se pode afirmar que as técnicas manuais se resumem apenas a 
essa contribuição.

O PRODUTO-ARTESANATO NA PRÉ-INDUSTRIALIZAÇÃO 

Não se pretende aqui recontar a história que antecede a industria-
lização e seus pormenores. A discussão sobre o artesanato no período 
que antecede a Revolução Industrial pretende clarificar os caminhos 
percorridos na produção de artefatos, visto que existem pontos de 
encontro com o que viria a se formalizar como design. Assim, Lobach 
(2001), ao definir o produto artesanal, afirma que, até o século XIX, 
estes podiam ser divididos em duas classes: os funcionais – que aten-
diam a necessidades práticas e não tinham nenhum significado espe-
cial, e os simbólicos – que podiam ter alguma finalidade prática, mas 
sua principal importância estava relacionada à representação de poder 
ou status social.

Barbosa (2004), ao discutir sobre o consumo e o comportamento 
do consumidor, afirma que nesse período prevalecia o consumo de 
“pátina” e posteriormente o de moda. O consumo de “pátina” com-
preende aqueles artefatos que marcam gerações, têm forte apelo 
simbólico, sendo objetos que eram passados de família para família, e 
conforme o prestígio da família, mais “cobiçado” o consumo do objeto. 
Um exemplo de artefato dessa categoria são as joias e os brasões.

No que diz respeito à produção dos artefatos artesanais, Lobach 
(2001) coloca a questão da individualização do produto. Ou seja, a 
produção em números reduzidos realizados pelos artesãos que tra-
balhavam conforme o seu próprio tempo de criação e produção e, 
também, conforme a demanda, expectativas e desejo dos clientes. 
Assim, o artesão tinha total domínio sobre a produção do objeto como 
um todo, além de liberdade criativa para dar forma e interferir no arte-
fato. Conforme Munari (2001), a produção artesanal é na verdade a 
arte como ofício, ou seja, a aplicação da arte em objetos cotidianos, de 
uso. Já Bardi (1994), entende o artesanato como um meio de atender 
as reais necessidades dos indivíduos ou grupo de indivíduos, pois uti-
liza os saberes e aptidões manuais particulares de artesãos de cada 
região para resolução de problemas também particulares e locais. 

Desse modo, compreende-se que os produtos artesanais podem 
ser carregados de simbologias e memórias na medida em que pro-
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porcionam uma relação pessoal com o artefato. Um dos fatores 
contribuintes para tal está no modo de fabricação, quando assume 
a responsabilidade de atender necessidades particulares, e muitas 
vezes de indivíduos específicos. Outra característica está no esta-
belecimento de uma relação mais próxima entre artefato e quem os 
fabrica, na medida em que são exigidas habilidades e aptidões especí-
ficas em todo processo. Ou seja, o saber fazer dos mestres artesãos. 
Em função disso, tal produção carrega o estigma de um fazer artístico, 
que se sobrepõe, muitas vezes, ao domínio técnico no que diz respeito 
à seleção e desenvolvimento de materiais e ferramentas.

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL: RESGATES E REJEIÇÕES 
ARTESANAIS

A Revolução Industrial, assim como todo “fenômeno” produtivo, 
pode ser entendida como produto e produtora da sociedade. O impacto 
gerado sobre a cultura material pode ser visto não só nas características 
dos produtos, como na sua produção e modos de consumo (LANDIM, 
2010). Nesse momento, o desenvolvimento industrial acelera a pro-
dução e possibilita a inserção de novos artefatos e consequentemente 
novas necessidades aos indivíduos (LOBACH, 2001). A competição dos 
países por novos mercados estimula o desenvolvimento industrial e a 
busca por tecnologias (SCHNEIDER, 2010). Nessa corrida, os países 
procuraram aprimorar seus produtos, maquinários e processos de 
fabricação, culminando assim para o surgimento do design.

Os artefatos, agora oriundos das máquinas e não das mãos do 
artesão, deveriam primeiramente cumprir com suas funções de 
maneira confiável, posteriormente, vê-se despontar a necessidade de 
fazê-los atraentes, ou seja, trabalhar os fatores estéticos. A estética 
desses artefatos derivava de uma mimese dos produtos artesanais, 
com pequenas adaptações em função das máquinas (SCHNEIDER, 
2010). Mesmo assim, a principal preocupação se voltava à raciona-
lização e organização da produção. Importante destacar que não se 
trata de um mérito exclusivo da Revolução Industrial, uma vez que se 
percebe na manufatura os princípios da racionalização nos esforços 
para agilizar a produção de artefatos.

Com o domínio da máquina nos processos de produção de arte-
fatos, o papel do artesão foi colocado em discussão. Com o Arts and 
Crafts, que tem como expoente William Morris, a produção industrial 
em massa foi colocada em discussão. Assim, a qualidade dos arte-
fatos foi questionada, bem como a questão da alienação produtiva e 
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a coibição dos modos de produção artesanal (CARDOSO, 2008; SCH-
NEIDER, 2010). Reivindicava-se o valor cultural e estético dos artefatos, 
ou seja, uma “reforma das artes e dos ofícios que recorria aos valores 
medievais, época na qual o artesanato e a arte, a utilidade e a beleza 
ainda teriam constituído uma unidade” (SCHNEIDER, 2010, p. 31). O 
desejo de Morris era propiciar à sociedade, de maneira geral, o contato 
com a arte e a qualidade através dos artefatos cotidianos. No entanto, 
frustrou-se ao se deparar com uma produção de alto custo que acabava 
por atender apenas a uma classe mais abastada da sociedade.

Além do Arts and Crafts, outros movimentos reformistas no século 
XIX, debatiam sobre o dilema da prática industrial e das formas dos 
artefatos, sobre o design como instrumento de criação de valor aos 
artefatos, além do seu comportamento perante a indústria. Schneider 
(2010), nesse sentido, afirma: “Essa regressão romântica estava, 
porém, fadada ao fracasso, porque recorria a algo que havia perdido a 
sustentação econômica devido à evolução histórica”. Evidentemente, as 
mudanças não diziam respeito apenas à economia ou modos de pro-
dução, mas a todo um modo de vida e pensamento que se desenvolvem 
juntos nesse processo. Com isso, os retrocessos de práticas não vinga-
riam. Embora não levados adiante, tais movimentos foram importantes 
passos para o desenvolvimento do pensamento modernista. E não só, 
afinal, ainda hoje se aprende e retoma os pensamentos disseminados 
nessa época, para a construção de caminhos para o design. 

O modernismo, embora apresente diferenças em suas várias 
fases, pode ser considerado como um impulsionador da industriali-
zação. Isso porque, disseminou a ideia do funcionalismo e da racio-
nalização, pregando o abandono do ornamento estético e quaisquer 
referências históricas, fatores estes que quando somados viabilizam a 
produção seriada e estandardizada (BÜRDEK, 2006; CARDOSO, 2008; 
SCHNEIDER, 2010). Em um primeiro momento discutiu-se a estética 
da máquina, ou seja, os produtos industriais deveriam corresponder 
aos seus novos processos produtivos, por isso a recusa à ornamen-
tação pode ser considerada não só uma nova proposta estética, mas 
um modo de facilitar a produção dos objetos feitos por máquinas. 
(BÜRDEK, 2006; CARDOSO, 2008; SCHNEIDER, 2010).

Também lançaram propostas de aproximação das artes e da indús-
tria, debatidas na Bauhaus, escola de design que intencionava a união 
das artes e dos ofícios sem excluir os benefícios do desenvolvimento 
industrial. O cunho social desse movimento era pautado pela igualdade. 
Toda a sociedade deveria ter acesso a artefatos com boa qualidade e 
a nova estética deveria ser compreendida e assimilada de tal maneira 
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que a “beleza” estivesse traduzida na função do objeto. Outra moti-
vação social que impulsionava o modernismo era a reconstrução dos 
países afetados pelas guerras. Assim, viram na racionalização da pro-
dução seriada uma resposta ágil e eficiente para cumprir tal propósito.

No entanto, vê-se atender menos com os anseios sociais e mais 
os interesses das grandes indústrias (BONSIEPE, 2011). Pois elas, 
progressivamente, se beneficiavam com os lucros advindos de uma 
produção organizada e racionalizada. Os interesses econômicos 
ganhavam mais força e a população se tornava cada vez mais exigente 
e faminta por novidades (BARBOSA, 2004). Gradativamente, nota-se 
o desenvolvimento de uma sociedade de consumo, que procurava não 
só suprir as suas necessidades através do consumo dos diversos pro-
dutos disponíveis, mas principalmente os seus desejos. 

O design, por sua vez, assume a responsabilidade de descentralizar 
a atenção sobre o objeto e focar no usuário. À vista disso, outra escola 
de design se destaca: a Escola de Ulm, na Alemanha (SHNEIDER, 
2010; CARDOSO, 2008). Tendo como objetivo, desenvolver um ensino 
de design que integrasse não só as questões artísticas e a produção 
industrial, mas que aplicasse os conhecimentos de outras áreas, como 
o jornalismo, a antropologia e a psicologia. Uma proposta mais huma-
nista que se desenvolve e tem seus reflexos até hoje, no ensino de 
design (BONSIEPE, 2012).

Paralelo a esses modos de pensar design, também se desenvolvia 
nos Estados Unidos outra abordagem, no entanto, mais mercadoló-
gica. Onde o consumo era tido como estratégia para o desenvolvi-
mento econômico e o design passa a se aliar a um novo campo de 
conhecimento: o marketing (SHNEIDER, 2010). Juntos, design e 
marketing, conferiam aos produtos maior atratividade, impulsionavam 
desejos e criavam necessidades. Nesse momento, a proliferação de 
escritórios de design, que terceirizavam seus serviços, e o desenvolvi-
mento de setores específicos de design dentro das próprias indústrias, 
de certa forma contribuíram para um fortalecimento da área no sentido 
de difundir a prática profissional. Ao mesmo tempo, a associação da 
prática do design com fatores meramente cosméticos desponta.

Pode-se perceber, contudo, a existência de praticamente dois 
polos com distintos princípios de design: o europeu, mais próximo às 
questões artísticas e o norte-americano, conexo às lógicas de mer-
cado e marketing. Assim, na Europa as questões de experimentação 
se destacam, promovendo um design mais independente das forças 
produtivas, contribuindo para a reflexão sobre a postura profissional, 
os caminhos do ensino mais humanista, bem como a busca por novos 
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materiais e novas soluções formais como inovação. Já nos Estados 
Unidos, o design se conecta à produção e comercialização, impulsio-
nando a participação do design dividindo responsabilidades com enge-
nheiros, administradores e publicitários.

PÓS-INDUSTRIALIZAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE: 
CONSCIENTIZAÇÃO E EXPERIMENTAÇÃO 

O crescimento econômico, a aceleração da produção de bens de 
consumo em massa e a própria sociedade ‒ então intitulada sociedade 
de consumo em massa, trouxeram à tona uma severa crítica aos novos 
hábitos. Grupos sociais começaram a lançar críticas ao capitalismo 
e às estruturas sociais “fossilizadas e autoritárias”, alegando que os 
interesses empresariais e econômicos se sobrepunham aos sociais 
(SCHNEIDER, 2010). Um exemplo disso foi o movimento Hippie, que 
pregava um comportamento coletivo e contestava a cultura vigente. 
Posteriormente, a crítica se volta às questões ecológicas, despon-
tando a preocupação com os impactos ambientais causados pela ace-
leração do consumo e produção. “Reivindicavam-se a preservação 
ambiental na produção e no consumo, a proteção aos recursos natu-
rais e o manejo social do design.” (SCHNEIDER, 2010, p. 138).

Tais mudanças de comportamento e pensamento tiveram impacto 
direto no design. 

Os ataques dos movimentos de protesto articulavam-se em dife-
rentes planos: anti-imperialismo, antirracismo, educação antiauto-
ritária, pílula anticoncepcional e também antidesign. O design não 
foi poupado. Protestava-se contra o design dominante (mainstream 
design). O racionalismo prático do moderno design funcionalista foi 
criticado e o papel do design, em geral, questionado. Muitos desig-
ners não queriam mais se ver no papel de ‘cúmplices do capital’; eles 
se recusavam a por sua produção (em design) a serviço da economia 
de mercado e do consumo e defendiam um mundo sem bens de 
consumo. Eles preferiam trabalhar de forma livre e experimental e 
se engajar politicamente. Isso também incluía desenvolver conceitos 
políticos de design. (SCHNEIDER, 2010, p. 138-139).

Com tais rupturas e protestos, especialmente com relação ao fun-
cionalismo, onde afirmava-se que os ideais utópicos do design não 
foram concretizados, acabou trazendo um novo pensamento projetivo, 
atento às questões simbólicas e individualistas. Dos grupos mais mar-
cantes que trabalhavam com o design nesse cenário, destacaram-se o 
Memphis e o Alchimia. Esses grupos adotavam a vida cotidiana como 
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“objeto de configuração estética”, e essa estética não se “limitava à 
esfera da arte”, mas vigorava a questão da experiência e do entreteni-
mento, a forma, agora, não seguiria a função e sim a diversão (form 
follows fun) (SCHNEIDER, 2010, p. 148-152). A “democratização do 
luxo” que se deu através dos produtos em massa e o pluralismo de 
gostos acabaram por se tornar “solo fértil” para o design, configurando-
-o em um espetáculo. Lipovetsky e Serroy (2015), identificam essa fase 
como o desenvolvimento da estetização do mundo, fase na qual ainda 
estamos inseridos hoje, onde predomina o “capitalismo artista”. 

É certo que a experimentação, a inserção do pensamento mais 
voltado ao significado que os artefatos transmitem, não só mudaram 
o rumo do design, como ampliaram a sua atuação e influência. A 
globalização e o desenvolvimento tecnológico trouxeram ao mesmo 
tempo benefícios e preocupações. O fato é que, hoje, nos deparamos 
com um cenário híbrido e complexo, que exige mais comprometimento 
e consciência dos designers na produção de artefatos. Os processos 
criativos e as metodologias de trabalho são vários, mas importa 
responder às questões de sustentabilidade, no seu sentido mais 
amplo: ecológico, econômico e social.

Inseridos nesse mundo complexo, e de amplas possibilidades, o 
design se aproxima não só do avanço tecnológico, como também se 
atenta às questões culturais tradicionais. Nesse sentido, vê-se emergir 
um design experimental, com características diferentes, daquele prati-
cado pelos pós-modernistas. Um design que aprende e articula com a 
tradição cultural, especialmente as técnicas artesanais e manuais. Ou 
seja, a aproximação inerente entre o design e o artesanato, apesar de 
ser considerada como “relação delicada” (LEON, 2005), proporciona 
uma mútua contribuição: seja no sentido de conceder ao design um 
maior potencial de controle do processo criativo/produtivo, de signifi-
cação, memória e afetividade, ou, no sentido de resgatar e alavancar os 
produtos artesanais, evidenciando a responsabilidade social de ambos 
os profissionais (designers / artesãos) enquanto artistas. (MOURA, 
2014; BORGES, 2011, 2007; BARDI, 1994).

A cada dia o design contemporâneo tem mostrado a importância 
dessa inter-relação, inserida em um cenário multicultural globalizado 
que desperta o interesse pelas questões locais por meio da revalo-
rização de aspectos híbridos de identidade e originalidade (MOURA, 
2014; BORGES et. al. 2013). Cada vez mais se torna evidente a tran-
sição do projeto focado nos objetos, em direção às interpretações de 
aproximação de temas divergentes, a partir de uma abordagem cen-
trada no usuário: ser humano. (MANZINI, 2016).
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NOVAS INTERPRETAÇÕES DO ARTESANATO E 
NOVAS POSTURAS DE DESIGN

Ferrara (2011), considera que a nova relação entre design e artesa-
nato, pode se traduzir no que ela intitula de “self-production”, ou auto-
produção. Ela ainda afirma que pode ser uma ambivalência frutífera, 
na medida em que possibilita uma maior flexibilidade de atuação, rom-
pendo o estigma do design a serviço da tradicional produção indus-
trial. Assim como Bonsiepe (2012), a autora destaca a importancia do 
design como ferramenta para agregar valor ao produto e inserí-lo no 
mercado internacional. No entanto, ela destaca que um designer não 
precisa necessariamente estar inserido em uma indústria para desen-
volver seus produtos, e consequentemente pesquisar materiais, pro-
cessos, conceitos e testá-los na prática, reconhecendo esses fatores 
como meios de agregar valor ao produto. 

Percebe-se que atualmente, muitos designers desenvolvem 
seus projetos e experimentam o domínio de todas as suas fases de 
concretização de um modo mais livre, em seus ateliês ou pequenos 
escritórios. O fato de não estarem inseridos em grandes empresas 
ou indústrias não os impedem de testar novas possibilidades de 
fabricação, novos materiais e conceitos. O reconhecimento de suas 
práticas é viabilizado não só pelas feiras e exposições internacionais 
de design, como a feira de design em Milão (FERRARA, 2011), mas 
também pela internet, que como bem se sabe, é uma ferramenta pri-
mordial de interconexão do mundo. 

Nesse sentido, novas dinâmicas são notadas. Há designers que 
desenvolvem sua autoprodução e a partir daí firmam contratos com 
indústrias, atendendo as demandas da empresa. Também existem 
aqueles que preferem manter uma escala menor de produção, esta-
belecendo uma relação direta com o próprio consumidor. E ainda, 
aqueles que mantêm os dois tipos de negócio, ou seja, produzem suas 
peças autorais independentemente ao mesmo tempo em que desen-
volvem projetos para grandes empresas e indústrias. Outro fato obser-
vado é a contribuição mútua entre designers e pequenas e médias 
empresas, onde os designers recorrem a essas empresas para desen-
volver partes do processo, quando não o conseguem realizar individu-
almente. Desse modo, essas empresas, além de prestar os serviços 
ao designer, podem até mesmo firmar contratos para reproduzir os 
produtos desenvolvidos, em uma escala um pouco maior. 

Ferrara (2011), destaca que a prática da autoprodução tem ganhado 
forças especialmente na Europa e nos países latino-americanos. Na 
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Europa, destaca as produções da região norte, especialmente na 
Holanda, que se caracterizam pela experimentação formal e material, 
relacionadas a questões ambientais, resultando em artefatos cuja 
estética possui características que atendem o mercado internacional. 
Já na América Latina, coloca o Brasil como um expoente, afirmando 
que a autoprodução é caracterizada “pelo valor social e a inclusão em 
uma realidade profundamente local que dá ao produto fortes caracte-
rísticas expressivas-simbólicas que o tornam um sucesso” (FERRARA, 
2011, p. 6, tradução nossa). O principal ganho desse novo pensamento 
está no fato de se buscar uma autoconsciência, tanto nos processos 
produtivos quanto no uso dos artefatos, contribuindo assim para que 
os designers construam sua própria atitude de design. Assim, vê-se 
firmar um novo ponto de partida para a renovação das profissões e ofí-
cios, tanto do designer quanto do artesão. (FERRARA, 2011).

A autora discute ainda sobre a capacidade empreendedora dos 
designers “independentes”, que fazem suas próprias pesquisas, 
desenvolvem seus processos criativos, tomam decisões produtivas, 
decidem se relacionar ou não com indústrias ou outras empresas, 
desenvolvem a comunicação de seus produtos e até administram os 
processo de venda, se relacionando diretamente com o consumidor. 
De fato, essas características se aproximam das condutas dos arte-
sãos. Ou seja, o processo resgata as condições de experimentação 
características do processo artesanal, “condições de experimentação 
que podem se basear na experiência da produção local.” (FERRARA, 
2011, p. 8, tradução nossa). 

Nesse contexto, Ferrara (2011), distingue três diferentes métodos 
de autoprodução, entendendo essa prática como uma forma de auto-
disciplina, que promove a reflexão a partir do momento em que se 
propõe resolver os desafios projetuais por meio do trabalho manual. 
Assim, é possível compreender a percepção do processo de produção 
e as linhas do processo criativo. É o denominado “aprender fazendo”, 
questão relevante a se considerar a partir do momento em que se tem 
a consciência de que projetar em design, não se aprende apenas na 
academia com fundamentações teóricas ou práticas imaginárias, mas 
sim, na confrontação real com o problema apresentado (CARDOSO, 
2012; BONSIEPE, 2012). Importante destacar que os métodos de auto-
produção, não assumem uma postura de reivindicação ou revogação do 
sistema estabelecido, pelo contrário, é antes uma abordagem paralela 
que oferece uma visão pessoal lúcida, reflexiva e impactante, mesmo 
que, por vezes, de uma maneira espirituosa. (FERRARA, 2011, p. 8).
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Pode-se dizer que a linha divisória entre essa abordagem de design 
e o artesanato está exatamente no projeto. A experimentação não é 
tida como etapa romantizada do processo criativo, como um momento 
de expressão artística. Ao contrário, a experimentação é uma parte do 
processo projetual, que deve ser sistematizada de modo a se tornar 
um documento, um registro que compõe o projeto em todas suas 
etapas – de criação à execução. Desse modo, a autora categoriza três 
diferentes métodos produtivos adotados, que estão sintetizados no 
Quadro 1, a seguir.

Quadro 1. Diferentes formas de trabalho dos designers independentes.

M
ét

od
o

Características Gerais Relação com 
Indústria

Relação com 
Artesanato

DI
Y 

Papel do designer: recuperação e reinvenção
Baseia-se nas culturas metropolitanas, tendo forte apelo 
ecológico, trabalhando com meios e recursos limitados. 
Recuperam materiais e produtos descartados ou refugos 
industriais. Resultam em peças únicas ou em séries de 
pequena escala. Não aspiram ser atraentes ou luxuosos, 
mas sim transmitir uma intenção de sustentabilidade 
através de um valor funcional e simbólico, que estimule 
a reflexão sobre os impactos dos produtos.

Beneficia-se dos 
refugos gerados, 
sejam materiais 
ou objetos que 
foram produzidos 
e perderam suas 
funções (práticas, 
estéticas ou 
simbólicas).

O designer pro-
duz, molda, funde 
e constrói.

Te
cn

ol
óg

ic
o

Papel do designer: experimentar os potenciais expressi-
vos da tecnologia e dos materiais
Busca redescobrir as qualidades manuais, contribuindo 
para novas perspectivas de um processo criativo, que 
hoje em dia, muitas vezes se limita apenas a uma forma 
digital. Ou seja, tem caráter mais experimental, onde o 
mais importante não é o resultado final, mas o caminho. 
Assim, testa materiais e processos, hibridizando materiais 
tecnológicos e tradicionais, sob o domínio da manualida-
de, como forma de reinventar o processo de fabricação.

Utiliza de recur-
sos tecnológicos 
e domina o uso 
de máquinas 
tecnologicamente 
avançadas.

O designer detém 
o domínio do 
processo de pro-
jeto e produção 
do produto. Ou 
seja, o designer é 
quem cria, faz e 
pesquisa.

El
et

rô
ni

co

Papel do designer: “escultor digital”
Se apoia nas tecnologias de fabricação digital, oferecendo 
liberdade formal, produção de peças únicas ou em escalas 
reduzidas com agilidade e uma série de facilidades em 
termos de produção. Além disso, descentraliza o domínio 
da produção das empresas e indústrias, podendo ser fa-
bricada inclusive em ambiente doméstico, além de propor-
cionar uma descentralização geográfica, dando liberdade 
de interferência individual ou coletiva, desde que se tenha 
uma máquina de fabricação digital (como Router CNC e 
impressoras 3D). O designer é um articulador, que desen-
volve o projeto em uma plataforma digital e disponibiliza 
um arquivo 2D ou 3D que pode se materializar através da 
ação de outros indivíduos. Tem, portanto, um forte apelo 
social, facilitando a democratização do design. 

Utiliza de recur-
sos tecnológicos 
avançados. Pode 
ser produzido em 
série e de forma 
racional.

O produto pode 
atender necessi-
dades específicas 
e individuais, 
tanto práticas 
quanto simbó-
licas. 

Fonte: Elaborado pela autora.
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Assim, visto como uma ação que traduz a cultura e o tempo de uma 
sociedade, o design contemporâneo, ao romper com a estanqueidade 
nos campos de conhecimento, se afirma cada vez mais multifacetado 
e híbrido. A aproximação dos saberes populares com a inovação, do 
fazer manual e a tecnologia, da tradição com a globalização e todo esse 
cenário de antagonismos que se conectam, caracterizam a “cultura-
-mundo”, debatida por Lipovetsky e Serroy (2011). Uma cultura que já 
não diz respeito apenas a um sistema de signos, mas que engendra 
novos fluxos e redes que se infiltram em todos os setores econômicos 
e políticos. 

APROXIMAÇÕES ENTRE O DESIGN E O ARTESANATO 
NO BRASIL: ALGUMAS LEITURAS E REFLEXÕES 
SOBRE CASO MINEIRO

Como afirmado por Ferrara (2011), o Brasil é um país rico em tra-
dições e artesanato, e a aproximação entre o design e o artesanato 
se dá, na maioria das vezes, por um viés social. Busca-se revalorizar 
um produto local e (re)inserir as comunidades produtoras no mercado 
(BORGES, 2011). O fato é que, o design brasileiro ao estabelecer pontos 
de encontro com o artesanato tradicional, tem se refletido em novos 
produtos, processos, técnicas e metodologias projetuais. A exemplo 
disso, podemos citar o caso mineiro, utilizando como expoentes os 
trabalhos de designers como Mayumi Ito e Máximo Soalheiro. Cada 
um desses profissionais desenvolvem seus trabalhos estabelecendo 
conexão com o trabalho artesanal, característico da região de Minas 
Gerais, e de alguma maneira utilizam dos métodos de autoprodução, 
citados anteriormente.

O primeiro trabalho a ser destacado é o desenvolvido pela designer 
Mayumi Ito, junto às tecelãs de Muzambinho - MG, que obteve como 
resultado o desenvolvimento da marca Amaria, com produtos que 
abrangem tanto a indumentária, quanto artefatos para casa. Enxer-
gando as potencialidades nos trabalhos desenvolvidos pelas artesãs 
da região, que se dedicam à prática da tecelagem manual e outras 
técnicas manuais “convencionais”, como costuras, crochê, crivo, bor-
dados e outros, Mayumi se propôs a buscar estratégias para reposi-
cionar essa atividade no mercado. (VALENTE, 2011). 

A partir da identificação dos problemas enfrentados pelos arte-
sãos, como a descontinuidade da tradição e o desestímulo em decor-
rência da desvalorização econômica do produto, a designer se uniu às 
artesãs e traçou meios de sistematização da produção, identificando 
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as oportunidades e ameaças. O trabalho é caracteristicamente cola-
borativo e participativo, envolvendo a cocriação e a coprodução. A 
designer se responsabiliza em atualizar seus conhecimentos sobre 
moda e modelagem, repassando esse conhecimento aos artesãos, 
para juntos construírem as conexões entre o artesanato na produção 
do produto. Dessa maneira criam, testam técnicas e materiais, desen-
volvem modelos e estabelecem a característica do produto final. 
Estabelecendo assim, uma relação na qual tanto os artesãos quanto a 
designer, estão a todo tempo adquirindo e gerando conhecimento em 
conjunto. As peças produzidas são, na maioria, essencialmente frutos 
de um trabalho manual, transformados em produtos atemporais, car-
regados de tradição e ao mesmo tempo atentos aos aspectos contem-
porâneos. 

Pode-se perceber assim, características do método de autopro-
dução definido por Ferrara (2011), como DIY (Do it yourself, faça você 
mesmo), a partir do momento em que o papel da designer se desponta 
como agente de revalorização. Outra característica é notada através 
dos produtos gerados, que possuem características únicas, com forte 
apelo simbólico e reflexivo. Todo trabalho desenvolvido tem o cuidado 
de refletir a sustentabilidade, no seu sentido mais amplo. No entanto, 
a leitura que se faz sobre os métodos adotados não se resume apenas 
à categoria citada. Percebe-se uma complexidade maior, devido à 
mútua contribuição entre o artesanato e o design.

Já no que diz respeito ao trabalho desenvolvido por Máximo Soa-
lheiro, o envolvimento social não se aplica como primeiro plano, seu 
trabalho não tem, como principais pretensões, ações de design para o 
reposicionamento de comunidades de artesãos. Nem por isso, signi-
fica uma negação aos processos colaborativos e participativos, muito 
menos, minimiza sua contribuição para o reposicionamento do arte-
sanato ou das possibilidades de encontro e interpretação da relação 
artesanato e design. Pode-se dizer que, os trabalhos desenvolvidos 
por Soalheiro se aproximam mais das definições de autoprodução, ela-
boradas por Ferrara (2011), se apoiando especialmente nos métodos 
“tecnológicos” e “eletrônicos”.

Embora Soalheiro não tenha formação acadêmica na área, o que 
caracteriza seu trabalho como design é justamente o método. O 
artista desenvolve intensas pesquisas sobre materiais, máquinas e 
processos que podem ser utilizados no desenvolvimento de produtos, 
buscando a inovação e o desenvolvimento de novas técnicas e pos-
sibilidades produtivas. A principal matéria-prima utilizada em seus 
trabalhos é a cerâmica, ou seja, materiais minerais. A partir da expe-
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rimentação, testa novas possibilidades como pigmentação das cerâ-
micas, ou até mesmo a hibridização entre o design de produtos e o 
design gráfico, por meio da tipografia aplicada sobre a cerâmica. Além 
disso, os produtos desenvolvidos traduzem a inovação do processo, 
na medida em que o artista busca conciliar métodos e máquinas de 
alta tecnologia, como as tecnologias digitais, com ferramentas e téc-
nicas rudimentares, como antigas máquinas de impressão do início do 
século XX. (SCALZO,2006).

Pode-se dizer que as contribuições do trabalho de Soalheiro, 
perpassam os aspectos de hibridização do design contemporâneo, 
trazendo novas possibilidades de trabalhar a cerâmica. Importante 
destacar que, em seus métodos, não nega as possibilidades de pro-
dução seriada, características do produto industrial. No entanto, é per-
ceptível a conexão com o artesanato, tanto na utilização de processos 
manuais e outros aspectos da tradição artesanal de trabalhar a cerâ-
mica, quanto nos aspectos estéticos e simbólicos que os artefatos car-
regam. A mesma atemporalidade notada nos trabalhos desenvolvidos 
por Mayumi Ito e a comunidade artesã, é perceptível nos artefatos pro-
jetados por Soalheiro. 

 Por fim, as leituras sobre os trabalhos apresentados evidenciam 
a importância da pesquisa, análise, sistematização e documentação 
das práticas de design no Brasil. Dessa maneira, novas percepções e 
definições sobre a autoprodução podem ser delineadas, visto as parti-
cularidades advindas da realidade do país, especialmente pela notória 
riqueza cultural da tradição artesanal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com todo o exposto, compreende-se que no percurso histórico a 
tentativa de afastar o design das tradições artesanais e culturais não 
se fundamenta. A ambivalência deve ser absorvida como possibili-
dades. As contribuições e relações estabelecidas entre design e arte-
sanato seguem uma via de mão dupla, por mais que sejam delicadas. 
Há de haver o respeito com relação às tradições, no sentido de não 
manipulá-las. Muitos estudos que analisam a aproximação do design 
com o artesanato, temem que o primeiro impere sobre o segundo 
e culmine no seu desaparecimento. O fato é que, as duas práticas 
coexistem e tendem a se aproximar especialmente à medida que as 
técnicas manuais se inserem em seus processos. O artesanato pode 
ser definido como o resultado da produção dos artesãos, o que não 
se reduz à produção de souvenires, o artesanato também apresenta 
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sua dimensão funcional, prática, não somente a simbólica e a esté-
tica. Por muitos designers, as contribuições do artesanato são consi-
deradas como fundamentais para a verificação dos objetos criados, 
mas importa saber que não se resume apenas a essa questão, pois 
sua contribuição também está na reflexão e na inovação que pode des-
pontar dela. 
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Cenários futuros da alfaiataria e do vestuário na 
moda contemporânea

INTRODUÇÃO 

As modificações ocorridas entre o sistema artesanal para o atual 
sistema de produção industrializada influenciaram em diversos fatores 
no processo de concepção e de fabricação dos produtos de confecção 
do vestuário na contemporaneidade. O estudo apresentado neste 
capítulo é construído sob a base dos apontamentos que mostram que 
significativa quantidade de conhecimentos dos processos do vestu-
ário do segmento da alfaiataria, foram perdidos ou encontram-se frag-
mentados, sem a devida documentação e aglutinação para a utilização 
quando acionado pelo campo da Moda. Assim, este texto reflete a 
procedência dos processos artesanais construídos pelo Sistema das 
Corporações dos Ofícios, concentrado na alfaiataria, evidenciando as 
relações que este saber transmite e sua carga de equivalência para a 
indústria de confecção do vestuário com vistas em cenários futuros 
apontados pela ABIT1. Ainda, indaga e comprova a atuação e respon-
sabilidade do design na área da moda, especialmente na manutenção 
e disseminação do conhecimento deste saber no contemporâneo em 
âmbito acadêmico. 

1 ABIT – A quarta revolução industrial. Disponível em: http://www.abit.org.br/
cont/a-quarta-revolucao-industrial. Acessado em 16/02/2018.
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Entende-se que o design de moda deve oferecer soluções no cons-
truto do produto do vestuário de moda, assim, diversos são os critérios 
e habilidades técnicas e científicas que necessitam ser desenvolvidas 
para contribuir com propriedade na construção de um vestuário, como 
por exemplo, os quesitos ergonômicos, os materiais e processos 
de cada segmento, que exigem especificidades em sua construção, 
todos existente e proveniente da alfaiataria. 

O segmento da alfaiataria passou por diversas transformações ocor-
ridas no sistema de produção, relacionadas à substituição do trabalho 
artesanal pelo processo industrial, bem como a adaptação do traje ao 
novo cenário que surgiu com a Revolução Industrial. Também sequen-
cialmente foi submetido ao sistema denominado de produção prêt-
-à-porter, que veio na contramão da roupa sob medida e alavancou a 
oferta deste segmento para um sistema de produção em série.

Desta forma, compreende-se que limitações existentes na trans-
missão do conhecimento da alfaiataria, tanto no resgate quanto na 
organização, passa a ser função de instituições de ensino, sendo estas 
responsáveis na geração e transferência de conhecimentos para com o 
futuro da indústria do vestuário. Buscando ser promissores no cenário 
crescente da área na esfera do ensino e da pesquisa, o qual reflete a 
importância e proporção que o Design e a Moda representam para o país 
com a formação de profissionais capazes de atender às reais demandas 
da área, apresentadas no contexto contemporâneo. 

Considerando que a abordagem deste capítulo discute temas rela-
cionadas a transição da indústria, pela análise documental do relatório 
“Indústria 4.0”, e da aplicabilidade dos processos da alfaiataria para área, 
espera-se que esta relação apresentada leve a compreender a lacuna 
existente do conhecimento das Corporações de Ofícios artesanais da 
alfaiataria e como os cenários futuros são dependentes destes conhe-
cimentos. 

SISTEMA DAS CORPORAÇÕES DOS OFÍCIOS: ESTRU-
TURAÇÃO DO OFÍCIO DA ALFAIATARIA NO BRASIL

Estudos apontam que grande parte dos conhecimentos aplicados 
na construção de produtos de alfaiataria foram perdidos, a exemplo 
Jones (2005) declara que na decorrência da desvalorização da alfaia-
taria, este legado ficou fragmentado, pois a restrita disseminação 
somente em âmbito familiar inviabilizou o alastramento do conheci-
mento deste ofício, RUGIU (1998, p.2) confirma em sua obra, que “as 
corporações de ofícios tiveram um forte desenvolvimento a partir do 
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século XII, atingiram o seu apogeu no século XIV entrando, a partir daí, 
num lento, mas contínuo enfraquecimento até serem formalmente 
extintas em fins do século XVIII e inícios do século XIX”.

Dentro de um progredir linear que diversos países precursores 
das artes do ofício da alfaiataria passaram o Brasil não vivenciou, tal 
afirmação é amparada em Rugiu (1998) que indica que o Brasil entrou 
para a história da chamada civilização ocidental quando o sistema das 
operações das corporações das artes dos ofícios já se encontrava em 
fase de declínio em outros países. Quando o Brasil é incorporado ao 
império português, já se encontra em curso o processo de desmon-
tagem das corporações artesanais.

Compreende-se que para a implantação do sistema industrializado 
de produção do vestuário no Brasil foram utilizados conhecimentos 
advindos de outros países e não de um histórico próprio de cresci-
mento, ou seja, recebeu o que era necessário para o formato de con-
fecção condizente para o sistema vigente de produção industrializada 
que se instalava, desprezando conhecimentos, em sua totalidade ou 
em partes, por não parecerem necessários para aquele momento. 
Hausmann, et al., (2011) relata que o acúmulo de conhecimento pro-
dutivo não é tão simples de conseguir, pois está relacionado à narrativa 
histórica de cada nação. 

Sabra (2009) aponta que muitos consideram a habilidade do pro-
cesso de desenvolvimento de um vestuário como uma técnica comum, 
onde o transformar um determinado tecido em uma roupa induz que 
seja um exercício corriqueiro, de um fazer prático e cotidiano, contes-
tando esse pensamento o autor relata fatores de relativa complexi-
dade indispensável para o sucesso da indústria do vestuário, tais como 
transformar matéria têxtil em um objeto vestível que envolve, protege, 
adorna e até mesmo altera a forma de um corpo, dando novos signi-
ficados e sentidos a este corpo, interferindo, inclusive, nas relações 
pessoais e sociais e nas representações socioculturais, constituindo 
um processo que envolve muitos outros saberes. 

Quando pensamos em sistemas de Corporações de ofícios artesa-
nais, dentre elas, os mestres alfaiates, que desde o princípio constru-
íram conhecimentos que servem de base para soluções de vestuários 
dos mais variados segmentos, assim indica RUGIU (1998, p. 49) que 
“as diferenças entre estas experiências terão sido seguramente mais 
ou menos sensíveis de nação para nação, de região para região e 
também de cidade para cidade, em termos de características, de prin-
cípios e de critérios metodológicos ou pedagógico-didáticos”. 



Design: cenários diversos de pesquisa138

Hausmann, et al., (2011) constatam que quanto mais sofisticados 
são os produtos, mais difícil é para uma pessoa conhecer tudo o que 
é necessário para produzi-los. Os autores, relatam que pouco desse 
conhecimento necessário está explicitado em livros ou meios aca-
dêmicos, grande parte está nos cérebros e nas redes humanas, e, 
provém da experiência compartilhada. 

Considerando o entendimento da maneira de como a alfaiataria 
se insere na produção vigente e desencadeia novas experiências, 
permite desvincular os produtos deste segmento do seu espaço e 
valores comuns e observar novas possibilidades de interação com 
outros modelos de produção existentes no contemporâneo, como no 
formato industrial, industrianato2, artesanal, ateliês, Taylor Made3, ofi-
cinas individuais, demi couture4 e outros. 

COMPREENDENDO A TRANSFERÊNCIA DOS SIS-
TEMAS ARTESANAL PARA INDUSTRIAL, EM ÂMBITO 
NACIONAL

Rugiu (1998) esclarece que efetivamente, o artesanato evolui do 
“sistema de tradição familiar”, quando se produziam os instrumentos 
rudimentares necessários para à subsistência suprida através do tra-
balho agrícola, para o “sistema das corporações”, quando o artesão se 
desloca para a cidade e passa a produzir para um mercado pequeno 
e estável constituído pelos habitantes urbanos. Nessa condição, o 
mestre artesão se constitui em produtor independente, dono de 
matéria-prima e das ferramentas de produção, que vende diretamente 
o produto de seu trabalho e não sua força de trabalho. 

Ainda o mesmo autor explica que quando o mercado se amplia, 
esse regime é substituído pelo “sistema doméstico” que não altera o 
processo produtivo, mas no qual os mestres já não são mais tão inde-
pendentes. Eles mantêm a propriedade dos instrumentos de trabalho 

2 SEBRAE (2010), indica o industrianato como produção em grande escala, 
em série, com utilização de moldes e formas, máquinas e equipamentos de 
reprodução, com pessoas envolvidas e conhecedoras apenas de partes do 
processo.

3 Jones (2005), explica que são produtos feitos sob medida que atendam as 
necessidades específicas do negócio de cada parceiro.

4 Segundo Jones (2005), o Demi-couture, ou couture essentiel, é um termo 
francês que significa literalmente “meia-costura”, para denominar criações 
de luxo, exclusivas ou em edições limitadas que formalmente não fazem 
parte da alta-costura, mas que utiliza mão-de-obra qualificada.
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e produzem na própria casa com o auxílio de um ou dois ajudantes, 
mas passam a depender de um empreendedor que lhes fornece à 
matéria-prima, transformando em tarefeiros assalariados. O aprofun-
damento desse processo conduz à implantação do “sistema fabril” 
que implica um mercado cada vez mais amplo e instável. Aqui os traba-
lhadores perdem inteiramente a sua independência, deixando de pos-
suir os instrumentos de trabalho e passando a produzir em edifícios de 
propriedade do empregador, sob rigorosa supervisão. 

O primeiro “sistema” vigorou no período inicial da Idade Média; o 
segundo prevaleceu até o final da Idade Média; o terceiro se estendeu 
do século XVI ao XVIII; e o quarto se desenvolve do século XIX aos 
nossos dias (HUBERMAN, 1986, p.125) 

Vê-se, assim, que o “sistema das corporações” exige um relativo 
mais incipiente desenvolvimento das cidades. O mesmo autor relata 
que, as aglomerações urbanas inferiores a dois mil habitantes, predo-
minantes na Idade Média, não colocavam a necessidade das corpo-
rações de ofícios. O regime das corporações tendeu a proliferar em 
centros urbanos com população superior a dez mil habitantes, tendo 
em vista a satisfação das necessidades de um mercado consumidor 
interno. As características indicadas não eram encontradas de forma 
significativa em Portugal e muito menos no Brasil. 

Assim, não tivemos no Brasil a importância que as corporações 
adquiriam em outros países, como em especial na Itália, região que 
concentrou maior número de corporações. Isso confirma que o parque 
manufatureiro do Brasil já se implantou de forma de grande indústria, 
não se constituiu, portanto, sobre a base do desenvolvimento prévio 
do trabalho artesanal. 

A continuidade dessa tradição se mantém graças à pedagogia 
do aprender fazendo, que passa de pai para filho ou do mestre para o 
aprendiz, de modo geral e somente em alguns casos, porém não são 
expressivos em números, se transmite através de escolas e organi-
zações mantidas por cooperativas ou associações de artesãos, refle-
tindo no desconhecimento de sua importância. Rugiu (1998) afirma 
que sem compreender a lacuna do fazer nos sistemas atuais de pro-
dução, lamentam fortemente aspectos essenciais já perdidos da for-
mação artesã, vista como experiência ideal para se instruir e educar, 
para tornar-se hábil com as mãos e rápido com a cabeça. 

Mas o que a industrialização destruiu de pedagogicamente válido do 
artesanato, raciocinar e fixar os objetivos da atividade, verificar e rati-
ficar constantemente através da avaliação final do produto, dominar 
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todo o ciclo, cuidar de todas as saídas e em geral estar com um olho 
na oficina e outro na rua (RUGIU, 1998, p. 19).

Em suma, o segredo do ofício ou para melhor dizer o mistério do 
ofício, é provavelmente a razão pela qual sabemos pouquíssimo ou 
quase nada da autêntica atividade didática e formativa que se desen-
volvia no interior das oficinas artesanais e dos depósitos dos merca-
dores, principalmente no período em que a potência das Corporações 
garantiu a eles um segredo quase invulnerável. 

Rugiu (1998) indica que todas as formas pedagógico-didáticas das 
Corporações permaneceram envoltas no próprio mistério com o qual, 
na época, era tutelado os relativos procedimentos. As circunstâncias 
nas quais se trabalhava e se aprendia favoreciam o segredo, principal-
mente o prevalecer quase absoluto da tradição oral ou intuitivo-gestual. 

 De resto, a carência de livros para uso didático não foi um privilégio 
das oficinas do final da Idade Média e anos seguintes. Basta pensar na 
falta de textos particulares que também hoje ensinem diversos ofícios 
dos nossos cursos de formação profissional. Rugiu (1998) afirma que 
ficou evidentemente na tradição pedagógica da manualidade, que a 
transmissão ocorra principalmente ou quase exclusivamente por via 
mimética e da observação, com pouca ou nenhuma medição didática 
formal ou simbólica. 

O autor destaca que de todos os textos e papéis citados, o mais 
importante para o nosso discurso sobre a evolução dos modelos for-
mativos, são os manuais, principalmente aqueles das Corporações de 
lã e seda, ambos do século XV. Porém eram livros grandes de difícil 
manuseio. Os novos ofícios impõem novos níveis de conhecimento 
e de habilidade mental-operativa, criam novos saberes e estimulam o 
surgimento de novas metodologias pedagógico-didáticas. 

Pelos relatos do autor, sabe-se que o século XVIII assinalou o rela-
tivo desaparecimento das Corporações, mesmo se em alguns estados 
a sua supressão legal acontecerá na primeira metade do século XIX. 
A atitude pedagógica do artesão, em consequência, será gradativa-
mente enfraquecida, de modo que a cultura artesanal será cada vez 
mais desvalorizada. 

Em suma, em grande parte da produção, o artesão foi substituído 
pelo operário de fábrica. Quando em torno da metade do século XIX 
procurar-se-á criar em vários lugares diferentes as escolas de artes e 
ofícios, porém focadas somente em certas atividades do pequeno e 
médio artesanato local, que não podiam ou não queriam ser desenvol-
vidas pela indústria. 
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Porém, o tempo passou e muitos dos processos ainda resistiram, 
e mais comumente tem se formado sinais de valorização e busca por 
seu resgate, Moura (2014), confirma que em contrapartida da evolução 
implantada pela corrente da industrialização, temos visto, ocorrer a 
revalorização e o resgate da tradição artesanal brasileira, com novo 
olhar, e com a mistura do design, moda, arte e gastronomia, e outros 
ainda, na busca pelo resgate do artesanato, da manualidade, da gestu-
alidade e da manufatura, muitas vezes associados a processos indus-
triais e tecnológicos, constituindo assim o artesanato contemporâneo. 

Concordando com essas afirmações, e pautando-se nas pesquisas 
apresentadas do cenário futuro na sequência, poderemos perceber 
que as indicações mostrarão a necessidade de uma ação pautada na 
habilidade do olhar contemporâneo para resolução dos cenários pre-
vistos. 

CENÁRIOS FUTUROS PARA INDÚSTRIA DE CONFECÇÃO

Quanto ao futuro, Morace (2013) indica que em âmbito pessoal, 
quando imaginamos o futuro, partimos dos fragmentos da vida pas-
sada para propor o cenário do novo, “sendo o ponto que implica uma 
profunda reflexão sobre a relação entre o passado e o futuro, a tradição 
e inovação”. (MORACE, 2013, p. 14)

Buscando projeções futuras, amparamos na ABIT - Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, que em 2016, juntamente 
com ABDI – Agência de Desenvolvimento Industrial e SENAI CETIQT, 
publicaram o documento intitulado a Quarta Revolução Industrial do 
Setor Têxtil e de Confecção: a Visão de Futuro para 2030. O trabalho 
estendeu e atualizou a visão de futuro para 2030, já que, desde 2008, 
ano do relatório anterior do mesmo órgão, profundas mudanças estru-
turais, não previstas em estudos realizados pela ABIT, ocorreram. 

O estudo indica diversos fatores que levam a compreender decor-
rências atuais provenientes de situações do passado e desdobra-
mentos para o futuro. Lembra que externamente, a crise financeira 
mundial que se acirrou em 2009 alterou substancialmente as condi-
ções de investimento e mercado. Internamente, as mudanças na 
estrutura do setor foram consolidadas nos novos perfis das empresas 
e nas formas de governança, levando a saturação de certos modelos 
de negócio e o aparecimento de outros reconfiguraram as redes de 
poder que estabeleciam a identidade setorial. 
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As vantagens competitivas centradas no trabalho de baixo custo, 
prevaleceram durante mais de uma década, levando a reconfiguração 
da geografia da produção mundial. 

A exploração do trabalho de baixo custo pelos países asiáticos 
reconfigurou a produção mundial, elevando a competição global dire-
cionado por preços sempre mais baixos a custo de uma estrutura cen-
trada nos baixos salários, pareciam condenar ao fracasso qualquer 
inciativa de manufatura de massa em países de alto grau de desenvol-
vimento socioeconômico, ou mesmo em países em desenvolvimento 
com estruturas industriais tradicionalmente atreladas a modelos nacio-
nais de produção e consumo. 

Enquanto novos hábitos de consumo tornaram qualidade e pro-
ximidade geográficos aspectos centrais na preferência dos consumi-
dores dispersos pelo mundo, mudanças qualitativas sinalizam para o 
aumento de complexidade dos sistemas produtivos, em resposta a 
toda situação e baseados nas capacidades e competências em ciência 
e tecnologia. O estudo da ABIT (2017) relata que a Confederação 
Europeia de Vestuário e Têxteis (EURATEX, 2004) buscavam alterna-
tivas e orientavam governos a adotarem planos de longo prazo para 
afastarem-se dos commodities em direção a produtos especializados 
fabricados em processos flexíveis de alta tecnologia, assim como a 
enfatizarem o emprego de materiais têxteis em outras indústrias e 
em novos campos mais produtivos e lucrativos, direcionando-se para 
uma nova era de customização, personalização, produtos inteligentes 
e novas soluções de logística e distribuição como forma de diferen-
ciação competitiva.

Após mais de uma década o estudo aponta que a evolução da 
economia têxtil, no entanto, abriu caminhos novos, não previstos. As 
cadeias de valor globais alteraram as estruturas de produção e con-
sumo. Destacam que a elevação de custos do trabalho, novas políticas 
de desenvolvimento, mudanças nos hábitos de consumidores e ten-
sões políticas foram algumas das causas que reduziram as vantagens 
da competição por baixo custo baseada na exploração do trabalho com 
baixos salários. 

No indicativo a ABIT (2017) afirma que um novo ambiente com-
petitivo está em formação, oferecendo oportunidades de desenvolvi-
mento para indústrias que souberem iniciar narrativas de renovação 
de suas estruturas, uma mudança de paradigma está em curso com 
a emergência de um sistema técnico-econômico global na indústria 
da moda. A experiência de consumo tem se tornado, uma orientação 
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de valor, alterando a maneira como o consumidor pensa, adquire infor-
mação e toma decisões sobre as atividades de consumo 

Para os cenários futuros eleva-se a produção local, destacando a 
aproximação do consumidor e do produtor, manufatura ágil, retorno 
da atividade industrial, automatização, produção global, regional, local 
e individual, integração em redes com o consumidor, pequenas insta-
lações fabris. Sendo o estágio mais importante do cenário Confecção 
4.0, os sistemas produtivos autônomos e a produção individual. 

As grandes escalas de produtos e insumos padronizados vão 
sendo substituídas pela individualização da produção, enquanto os 
períodos entre coleções vão se encurtando, assim como o tempo 
entre a criação e sua entrega.

A sofisticação da produção requer maior aproximação do consu-
midor para a oferta de serviços que exijam conhecimentos técnicos e 
tecnológicos também mais sofisticados, além de permitir a interação 
ágil e em tempo real com os serviços de projeto, pesquisa e desenvol-
vimento, distribuição e comercialização, que são chamados de hibridi-
zação da manufatura. 

A complexidade econômica tem sido tratada por Hausmann, et 
al., (2011) como um índice para explicar o desenvolvimento econômico 
dos países e a produtividade de suas indústrias. Para os autores, o vão 
que separa as nações pobres das ricas expressa, em grande parte, é a 
diferença de conhecimento produtivo entre elas. Tais diferenças estão 
representadas na diversidade e sofisticação das coisas que cada uma 
produz, nos tipos de produtos que cada uma é capaz de fabricar. Os 
autores enfatizam que profundas mudanças estruturais são requeridas 
para iniciar um processo de aprendizagem desse tipo. Para expandir o 
conhecimento produtivo de uma nação, é preciso ampliar o conjunto 
de atividades que ela é capaz de realizar. 

Hausmann, et al., (2011) também consideram que se o conheci-
mento produtivo estiver ausente, seu acúmulo em fragmentos terá 
pouco sentido em lugares onde a indústria que os requer não exista. 
Onde ela existe, por outro lado, os autores observaram que o aumento 
de complexidade se dá passo a passo, nos campos de conhecimento, 
ou nos produtos que já existem para criar outros que não sejam muito 
distantes em grau de complexidade. 

É mais fácil iniciar novas indústrias em países que precisarão 
reutilizar, na maior parte, aquilo que já conhecem. 

Morace (2013, p. 15) afirma que “ o risco que se percebe é de 
perder, juntamente com o futuro, o passado, e, portanto, o sentido 
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da história, como um paradigma geral de sentido e interpretação, da 
historicidade como projeto e duração”. 

Selecionar criticamente e produzir conhecimento especializado 
são atividades criativas. Como toda produção criativa, precisam ser 
validadas por um campo antes de serem incorporadas a seu domínio. 

Se na implantação da indústria brasileira, em sua trajetória não 
surgiu com o conhecimento das corporações de ofício, por conta da 
data da sua industrialização, e se o cenário para o futuro prevê que 
conhecimentos técnicos sobre uma atividade específica pode ser o 
diferencial de marcas e empresas, o resgate da alfaiataria pode ser 
considerado como uma estratégia para criar produtos exclusivos, 
assertivos e com alto valor agregado. 

Entendemos que também os indicativos do efetivo avanço tecno-
lógico, exigirá na feitura de um produto de qualidade conhecimentos 
múltiplos na área, para que a alta tecnologia possa trazer novos aca-
bamentos e possibilidades de inovação pela soma do conhecimento, 
sendo a técnica da alfaiataria um dos diferenciais que podem posi-
cionar estrategicamente, uma vez que o cenário aponta um retorno 
para a valorização de produtos. 

CENÁRIOS DO BRASIL DAS ESCOLAS DE ENSINO 
SUPERIOR DE MODA NA OFERTA DA MANUTENÇÃO 
DA ALFAIATARIA

Diante da visão de futuro para 2030, indicada pelos estudos da 
ABIT (2017), que as mudanças na estrutura do setor foram consoli-
dadas nos novos perfis das empresas e nas formas de governança e 
também as transformações socioeconômicas internas que resultaram 
das ênfases das políticas de desenvolvimento, passaram a eviden-
ciar novos perfis de consumo e a interferir na oferta e demanda de 
empregos industriais e de formação de competências, assim como 
nas capacidades institucionais na contemporaneidade para que no 
futuro possam suprir as demandas apontadas, amparamos em Moura 
(2014, p.21) que infere: 

[...] olhar e observar o presente com vistas à compreensão deste 
tempo e com objetivos de construção crítica nos exige um conhe-
cimento da história, do passado, porque sem isso não conseguimos 
atender o presente, nem vislumbrar o futuro. Atuar no contempo-
râneo é estender um olhar sobre o tempo presente, sem esquecer, 
conhecer e indagar o passado, para só então ter possibilidades de 
inferir sobre o futuro.
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Estratégias estas apontadas como buscar alternativas e afastarem-
-se dos commodities em direção a produtos especializados fabricados 
em processos flexíveis de alta tecnologia, assim como o emprego de 
materiais têxteis inovadores, direcionando-se para uma nova era de 
customização, personalização, produtos inteligentes e novas soluções 
de logística e distribuição como forma de diferenciação competitiva. O 
retorno da manufatura aos países de alta complexidade econômica é 
tido como certo por diversos trabalhos. 

Essas alterações poderão provocar profunda mudança na pro-
dução global, criando, ao mesmo tempo, oportunidades e novas 
ameaças àqueles que não desenvolverem competências para se 
posicionar, nem global, nem localmente. A ABIT (2017) aponta que os 
novos modelos de negócios que surgirão nos próximos anos depen-
derão de investimentos em estruturas fabris mais ágeis e versáteis e 
na formação de trabalhadores altamente qualificados, por intermédio 
do desenvolvimento em pesquisa em design. 

Moura (2013) adverte que antes de tudo, é importante destacar 
que a pesquisa em design no Brasil atua perante a diversidade que é 
retratada por meio da integração e das relações estabelecidas entre 
design, tecnologia, inovação, experimentação e multiplicidade. 

A autora relata que: 

A diversidade cultural implica a diversidade no campo do design, que, 
a cada dia, torna-se um campo mais complexo, pois lida com as inter-
-relações entre os segmentos de sua área, construindo relações inter-
disciplinares e apontando as possibilidades transdisciplinares, a partir 
de sua relação com outras ciências e com outros campos de conheci-
mento (MOURA, 2013, p. 3). 

Destas práticas e dos estudos na área do design de moda tem 
crescido relativamente nos últimos anos no Brasil, sendo apontado 
em pesquisa por Nunes e Moura (2017), a existência em 2016, de 
184 cursos de graduação, bacharel e tecnólogo cadastrados juntos ao 
E-mec5. 

As autoras na pesquisa realizada junto ao E-mec, buscaram com-
preender se os cursos existentes abordavam de alguma forma con-
teúdos relativos a alfaiataria. Na pesquisa documental realizada, 
averiguou-se no site do E-mec as instituições que ofertam cursos de 

5 E-MEC - Consulta Avançada, Cursos Superiores Moda. Disponível em: 
<http://emec.mec.gov.br/>. Acesso em: 27/03/16.
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graduação em moda, tanto bacharelado como tecnológico, em sis-
tema presencial. Posteriormente buscou-se por estados, obtendo 
ofertas de cursos em 20 estados brasileiros. 

No estudo, considerou-se as disciplinas tanto de base teórica 
como as práticas que contemplam o assunto da alfaiataria, sendo as 
de história as evidenciadas no que tange as teóricas e as que tratam da 
alfaiataria na prática as de modelagem. 

Com os dados obtidos sobre as 184 IES investigadas, foi possível 
compreender que:

• das 184, somente 87 ofertam disciplinas teóricas relacionadas 
à História da Moda e/ou História da Indumentária e da Moda; 

• apenas 06 ofertam disciplinas práticas que tratam das técnicas 
da alfaiataria;

• 65 IES não apresentam matriz curricular nem ementa para 
consulta; 

• que das 184 IES, dentre as que apresentaram ementas e 
matriz curricular, 26 IES não abordam o assunto nem de forma 
teórica nem de forma prática.

• 
Figura 1: Ofertas de disciplinas

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Para melhor compreensão dos parâmetros estabelecidos dessas 
informações, encontram-se os dados por IES e as disponibilidades das 
ementas e matrizes curriculares.
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Quadro 01: Protocolo de análise documental do quantitativo disponível de IES 
quanto à oferta de disciplinas.

Nº DE IES TEÓRICAS PRÁTICAS Ementa Matriz

87

História da 
Moda I, II e II 
e da Indumen-
tária.
História da 
Moda I, II, II. 

X X

06

Alfaiataria;
Modelagem 
Masculina 
Modelagem 
Plana Avançada 

X X

65 Não disponível 
no site 

Não disponí-
vel no site

26 Não consta o 
assunto 

Não consta o 
assunto

Fonte: Elaborado pelas autoras.

Na amostragem encontrada, a totalidade de disciplinas no formato 
teórico foi maior, porém, é importante registrar que nas 87 ementas 
encontradas ampara-se no período histórico que consequentemente 
demonstra a existência do assunto do surgimento e evolução da alfaia-
taria masculina.

Na identificação das disciplinas práticas, buscou-se entender 
como ocorria cada oferta na área da modelagem, sendo possível veri-
ficar somente nas IES que possuíam ementas disponíveis em seus 
sites. Assim, foi encontrado somente 06 vezes a abordagem da alfaia-
taria, no contexto da prática de suas técnicas para o processo de sua 
execução.

Diante dos dados obtidos na análise das ofertas das disciplinas, 
percebe-se que o ensino da alfaiataria necessita ser ampliado nas 
esferas acadêmicas do design de moda. Ficou claramente evidenciado 
que tanto o conhecimento histórico como o conhecimento técnico 
ainda são insuficientes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao compreendermos as diversas situações que a história das 
Corporações dos Ofícios apresenta, as atividades artesanais, manu-
faturadas que sucederam de seu legado, da atuação dos atores que 
nela trabalharam, como exemplo os mestres alfaiates, percebemos a 
necessidade de permanência destes conhecimentos, em especial ao 
ofício da alfaiataria. 

Também pautamos que os apontamentos dos cenários futuros 
nos mostram a necessidade da utilização na construção de produtos 
com diferenciais de inovação e relativo grau de enobrecimento de pro-
cessos, como sendo o diferencial para a indústria de confecção brasi-
leira se destacar, percebemos que é premente a necessidade deste 
saber estar disponível no setor educacional para que quando acionado 
pelo mercado esteja disponibilizado. 

Indicamos como proveniente da alfaiataria conhecimentos que 
agregam valor ao produto e suprirão a indústria do futuro pautados nas 
características que o ofício carrega, a alfaiataria é constituída pelo rigor 
de sua construção, desde sua concepção, modelagem, corte até o 
acabamento. Todos carregados de detalhamentos de processos e qua-
lidade inigualável. Também se destaca pela originalidade e identidade 
que são atributos deste ofício, sendo um dos diferenciais os estudos 
ergonômicos aplicados em sua construção, que transpõe o conforto 
do traje. Tais conhecimentos quando transferidos para outros seg-
mentos da indústria, suprem os quesitos de qualidade que se espera 
em um produto. 

Compreendemos com as discussões dos autores, de forma mais 
efetiva o porquê de o Brasil não incluir de forma igualitária as disci-
plinas dos saberes artesanais da alfaiataria da mesma forma que 
outros países, clarificou que o legado foi negado ainda na sua insti-
tuição, sendo assim, para que o repertório deste ofício cresça, faz-se 
necessário a busca destes conhecimentos de forma intensificada na 
esfera acadêmica em específico nas Instituições de Ensino Superior 
que ofertam cursos em Design de Moda, Moda e outros correlatos. 
Compreende-se que a busca deste conhecimento, organização e 
disseminação suprirá a demanda futura de profissionais para que o 
apontamento da previsão da indústria em ascensão possa atingir seu 
apogeu. Cabendo estes esforços ao campo do design de Moda. 
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10.
Design e uso: a relação entre a forma material e  
a leitura do usuário e o fenômeno da subversão 
da função

INTRODUÇÃO

O Design surgiu em meados do século XVIII para atender necessi-
dades mercadológicas industriais da época. De lá para cá desenvolveu-
-se, junto ao mercado e a sociedade, culminando no que conhecemos 
hoje. Diversas reflexões e teorias afloraram nesse ínterim, e a função 
do design foi colocada em discussão por muitos autores. Diante de 
uma teoria do design cada vez mais dinâmica, percebe-se a necessi-
dade e a tentativa de diversos cursos acadêmicos, empresas e profis-
sionais em atualizar seu método de trabalho. Novas tecnologias, como 
o advento da impressão 3D, nanomateriais e softwares de realidade 
virtual, levam a uma reflexão sobre como o designer deve se portar 
diante de um usuário cada vez mais crítico com acesso a inúmeras 
novas ferramentas, à informação e com formação acadêmica cada vez 
mais completa. O design pode contribuir e agir dentro desse cenário 
a partir da prática de teorias contemporâneas do Design como o Open 
design, design crítico, Design centrado no ser humano, entre outros, 
que passaram a questionar o que diferencia o papel do designer em 
relação aos novos usuários, como é o caso dos makers, que apre-
sentam habilidades e capacidades para desenvolver seus próprios 
objetos ou comunicação a partir de informações e tecnologias dispo-
nibilizadas e acessíveis, porém com objetivo pessoal. Em pesquisas 
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anteriores abordei o universo infantil, procurando entender a relação 
que as crianças estabeleciam com objetos de uso cotidiano durante 
atividade lúdica. As pesquisas indicaram que a criança interpretava 
o objeto a partir do contexto em que estava criando. Ela ignorava a 
questão funcional do objeto para dar-lhe um novo significado, mesmo 
reconhecendo a função inicial para que foi criado. Assim, procuramos 
entender como o design desses objetos interferia nessa interpretação 
e quais as possibilidades para otimizar ou direcionar a apropriação 
por parte das crianças (FRISO, 2016). Há evidências de que o usuário 
adulto também subverte a função dos objetos em função de suas 
necessidades, suas peculiaridades, do seu contexto cultural e de sua 
capacidade de invenção, e isso significa dizer que o objeto desenvol-
vido por um designer com uma função específica não garante o uso 
previsto nas mãos do usuário. A imprevisibilidade no uso do objeto 
passa então a ser um fato que pode ser considerado no estudo da usa-
bilidade. Surge então a questão: o design dos objetos de uso cotidiano 
interferem no fenômeno de subversão da função por parte também 
de usuários adultos? Acreditamos que a escolha inusitada no uso de 
certos produtos pode se dar em maior ou menor grau pelo design do 
objeto, o que leva a intervenção do usuário sobre sua função efetiva 
a ser um argumento importante no desenvolvimento de novos pro-
dutos. Um outro olhar do usuário sobre o objeto pode levar a um pen-
samento crítico e uma avaliação particular das necessidades, tornando 
o usuário mais participativo.

A pesquisa propõe gerar diretrizes para a implementação de uma 
nova etapa metodológica ao planejamento de produto a partir de evi-
dências que sugerem a exploração das possibilidades de uso dos 
objetos pelos usuários. Essas releituras sobre a função dos objetos 
podem se dar devido a diversas necessidades específicas de um 
sujeito ou de um grupo, por questões físicas, psicológicas, ou cultu-
rais, que são muitas vezes de difícil previsibilidade, assim queremos 
provar por meio de investigação científica que há elementos no pro-
duto que abrem diálogo com o usuário, sem sugerir uma resposta 
pronta. O que propõe-se é considerar a intervenção que o usuário é 
capaz de fazer sobre o produto disponibilizado para consumo durante o 
processo projetual, de forma que o designer seja levado a criar lacunas 
de função seguras nos objetos e que o próprio usuário interprete os 
elemento gerando novas funcionalidades, usos e aplicações de acordo 
com suas necessidades particulares. 
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ESTADO DA ARTE

Os designers de produtos sempre se preocuparam em desen-
volver soluções para as pessoas de acordo com a leitura que fazem 
de seus problemas e necessidades, no entanto é perceptível que 
muitos produtos não são capazes de atender os anseios dos usuários 
de forma plena. Os métodos de design conservadores seguem um 
modelo em que os designers buscam a antecipação de uso e traduzi-lo 
em requisitos funcionais e torná-los aplicáveis aos requisitos técnicos 
da forma (VARDOULI, 2015). O uso real neste caso se torna alicerce 
para novas previsões em atualizações dos produtos. Norman destaca 
a limitação dessa linha metodológica quando diz que métodos de HCD 
não são capazes de gerar inovação radical, e que pesquisa de design 
tem muito mais potencial no espaço do significado (NORMAN, 2014). 
É possível traçar um paralelo entre a história da produção industrial e a 
forma como ele era visto pelos estudiosos da época. 

O método cartesiano serviu de aparato para a metodologia aplicada 
até a década de 60. Dois dos primeiros autores a apontar definições de 
método projetual sistematizado em design foram Bruce Archer (1965) 
e Morris Asimow (1968). Bruce Archer propunha um modelo baseado 
na intuição e cognição do Designer. O modelo de Morris Asimow, além 
de contemplar as etapas de desenvolvimento intelectual do projeto 
abrange todo o ciclo de vida do produto, demonstrando uma preocu-
pação desde a seleção de materiais até seu descarte. A década de 60 
foi marcada pelo fordismo e uma liderança norte americana nos planos 
econômico, político e militar que estimulou a globalização dos padrões 
tecnológicos, o que inspirou essas discussões no âmbito do desenvol-
vimento de produtos bem como do processo produtivo completo. 

Em 1977 A obra Fundamentos da Metodologia para Desenvolvi-
mento de Produtos, de Gustavo Amarante, Bomfim, Lia Monica Rossi e 
Klaus-dieter Nagel, apresentava um modelo consistente de desenvolvi-
mento de produtos baseado na metodologia aplicada na época, sendo a 
primeira dirigida para os designers no Brasil (BOMFIM et al., 1977). 

A queda nos preços de insumos e matérias-primas na década de 
80 representou uma ruptura provocada pela tentativa norte-americana 
de restabelecer a hegemonia do dólar e de equilibrar o balanço de 
pagamentos via elevação dos juros, culminando em severa recessão 
nas economias de mercado em 1981 e 1982. Até então, Munari (1981), 
um importante expoente com influencias cartesiana, calcava seu 
método projetual em uma série de operações necessárias, disposta em 
uma sequência linear, com o objetivo de atingir a melhor solução com 
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um esforço relativamente menor. Jones (1984) em sua obra Essays in 
Design, em contraste com os conceitos de Munari, ressaltou o papel 
do acaso e da intuição que antes vinha sendo desprezado no processo 
criativo e investigativo. O esgotamento do modelo racionalista e 
a inclusão de disciplinas não projetuais ampliaram o repertório do 
designer em sua prática profissional, levando ao desenvolvimento 
de técnicas como mapas mentais, técnicas de cenário, teste de 
usabilidade, entre outros (BURDEK, 2006; JONES, 1985). 

 No Brasil, a democratização política na década de 80 resultou 
na modernização da indústria, paralela às mudanças nas economias 
avançadas. A adoção de sistemas de produção flexíveis fez com que 
os processos produtivos ligados à exportação se atualizassem mais 
amplamente e aumentassem os investimentos em trabalhadores 
mais qualificados nas empresas, os quais adotaram métodos mais 
atualizados de projeto. Neste momento, o CNPQ (Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) contribuiu para a 
disseminação de métodos e técnicas projetuais, baseando-se, 
principalmente, na obra Metodologia Experimental de Gui Bonsiepe, 
Petra Kellner e Holger Poessnecker. A obra apresenta um modelo 
linear que se divide em algumas fases, a fim de alcançar a melhor 
alternativa para o problema proposto. 

Na década de 90 o capitalismo financeiro passou por uma nova 
fase, chamada por alguns economistas de terceira Revolução Indus-
trial. Essa fase decorre da Era da Informática e da ampliação crescente 
da oferta de informação, que deu um salto com a popularização da 
Internet. Os modelos de Pahl e Beitz (1996), desenvolvidos simulta-
neamente entre ambiente Acadêmico e Empresarial são conhecidos 
como modelos de Fase e tiveram a clara intenção de reduzir os riscos 
nos projetos mercadológicos que viviam um momento de incertezas 
mediante as medidas de abertura comercial (LINDEN, 2010). 

 Os objetos têm uma natureza dupla (KROES, 2002: p: 291) como 
objetos materiais físicos e como entidades intencionais (participantes 
em intenções, objetivos e propósitos humanos) ambas sucetíveis 
a transformações. Transformações intencionais são aquelas que 
afetam a descrição de um artefato em relação a um objetivo humano, 
propósito, intenção ou ação (VARDOULI, 2015). Essas descrições 
podem ser transformadas com cada ato de uso. Alterações físicas têm 
implicações para o conjunto intencional e vice-versa, no entanto as 
descrições intencionais não são uma pós-racionalização de uma forma 
nem são transformações físicas na realização de uma ordem funcional 
predefinida (VARDOULI, 2015). Nesse ínterim, não são pouco comuns 
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as adaptações feitas por pessoas que precisam resolver problemas do 
dia-a-dia ou que tentam evitar a compra de outros produtos que foram 
desenvolvidos para resolver problemas simples. Essa preocupação 
foi destacada por Moles (1981) quando atribui a sociologia do objeto 
a função de explicar as concentrações demográficas dos objetos, 
bem como se atentar aqueles com função única ou reduzida, em 
contraposição de outros mais complexos, destacando a importância da 
função determinada nos objetos para a sociedade. Hoje, com o acesso 
que temos as redes sociais é possível verificar várias formas criativas 
que as pessoas encontram de modificar ou gerar novas funções para 
os mais diversos artefatos.

Vardouli (2015) discute a relação entre uso e função, entendendo 
função como aquilo que foi pré-definido no projeto, e o uso como 
um processo aberto, passível de adaptação. Ela faz uma ampla aná-
lise sobre o cenário do design diante dessa realidade onde o previsto 
pode e é subvertido a favor das necessidades individuais. Para Moles 
(1981) a função é a significação do objeto que justifica sua existencia e 
o acompanha ao longo de todas as metamorfoses desde então. 

Há amplas discussões sobre os ruídos de comunicação entre o 
objeto e o usuário. Os objetos podem ser interpretados como men-
sageiros, através de suas funções e valores. A questão é como se 
compões essa mensagem. Para as metodologias mais conserva-
doras, o objeto é um texto objetivo, cuja interpretação deve ser a 
mais obvia possível, sem oportunidade para desvios. Entretanto 
mesmo os textos mais objetivos dão margem a diversas interpreta-
ções, e assumindo isso, e os possíveis benefícios deste fenômeno, 
nascem as propostas de produto como “texto” propositalmente 
abertos à interpretação no contexto do uso. Affordances, segundo 
Norman (2006), é chamada a comunicação gerada entre o designer 
e o usuário onde o segundo compreende a finalidade e as instruções 
de uso do objeto projetado. A dificuldade de interpretação significa 
o fracasso do projeto de design. Entretanto Norman fala em tornar 
ações inapropriadas “invisíveis”. Ele reforça a ideia de que devemos 
usar os objetos se forma natural, intuitiva, poupando-nos de esforço 
mental (página 150). Ele cita o uso de uma tesoura, e como os 
buracos sugerem o obvio: buracos pequenos para poucos dedos, 
buracos grandes para muitos dedos e logo a forma de utilização já foi 
descoberta sem maiores instruções. Porém neste caso também sub-
tende-se que conhecemos os tamanhos dos dedos do usuário, sua 
capacidade de articulação, além da própria existência desses dedos. 
Obviamente ele está falando sobre um design direcionado para um 
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grupo específico, cujas necessidades foram ao menos superficial-
mente previstas. Essa é a forma como o design atua na indústria, 
na produção em larga escala, buscando sempre atender a maior 
demanda possível, desconsiderando as necessidades específicas de 
cada usuário, partes de uma sociedade muito heterogênea que a pro-
dução em série busca atender a partir do agrupamento em nichos. 

Os objetos em questão são conhecidos como de uso cotidiano. 
Considerando-se um objeto algo artificial, ou seja, que sofreu alguma 
interferência física ou semântica, podemos afirmar que o objeto tem 
um caráter submisso à vontade do homem (Moles, 1981). Com a 
especialização das profissões, em especial as dedicadas a projetos, o 
homem comum deixou de assumir essa responsabilidade, a de gerar 
objetos. Apesar da (ceder) às instruções de uso dos fabricantes, não é 
difícil encontrar exemplos de iniciativas espontâneas na criação e res-
significação de objetos. Comunidades de bricolage (DIY) ou hacking e 
as soluções alternativas e “hacks”, bem como descobertas acidentais 
podem levar designers a explorar novas áreas radicais do espaço de 
design, promovendo ocasionalmente a inovação radical de produtos 
(NORMAN, 2014). Esses impulsos, pode se dizer, foram alimentados 
pela profusão de informações disseminadas pela internet. 

De forma geral, pode-se considerar que as teorias contemporâneas 
do design questionam frequentemente a objetividade. Os avanços 
das ciências em particular da física e biologia na primeira metade do 
século XX trouxeram novas discussões e questionaram conceitos pré-
-concebidos. Passou-se a relativizar a ideia de objetividade em favor de 
uma percepção mais sofisticada da realidade social. A compreensão 
dos fenomenos sociais foram diretamente influenciados por teorias 
como a da Complexidade, teoria dos sistemas, auto-organização e 
autopoiesis. Ao contrario do pensamento reducionista que busca eli-
minar a incerteza, “o pensamento complexo comporta em seu interior 
um principio de incompletude e de incerteza” (MORIN, 2007, p.177). 
Um dos primeiros estudiosos a questionar o papel do designer com 
enfoque além do comercial foi Papanek (1971). Em sua obra Papanek 
defende que o design deve servir para melhorar a vida das pessoas, 
ou não é efetivo, podendo se tornar altamente prejudicial para a socie-
dade. Mais recentemente, com o mercado e a sociedade sofrendo 
transformações importantes em intervalos cada vez mais curtos ala-
vancados pelo acelerado desenvolvimento tecnológico, sugiram novas 
reflexões sobre o papel do designer e o real resultado do seu trabalho. 

Entre esses novos conceitos discutidos podemos destacar o Open 
Design, o Design Participativo, o Design Crítico e o Design Livre. São 
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conceitos que buscam estreitar as relações entre o profissional e o 
usuário, sugerindo que esses trabalhem de forma cooperativa. 

O termo “Open Design” apareceu pela primeira vez em 1999, e é 
entendido como o design cujos criadores permitem a distribuição e 
documentação de seus projetos a partir da livre troca de informações 
sobre o design. O livro Open design Now (ABEL, 2011) e a coleção 
de artigos Open Design is Going Mainstream Now” (MENICHINELLI, 
2011) mostram o impacto desse novo conceito em um curto espaço de 
tempo sobre novos pesquisadores. A ascensão das Impressoras 3D 
tem dado grande força para esse movimento por permitir o domínio 
quase total do processo projetual e de fabricação de produtos por 
parte de todos. 

O design participativo surgiu procurando respostas no âmbito eco-
nômico produtivo no desenvolvimento de sistemas com origem na 
Escola Escandinava de Sistemas de Informação (ASARO, 2000), a qual 
desenvolveu uma série de projetos para a democratização da tecno-
logia envolvendo pesquisadores, sindicatos e operários entre os anos 
1960 e 1970. A preocupação básica seria como lidar com os impasses 
políticos sobre a organização do trabalho mediada pela tecnologia. 
Discutia-se o que a tecnologia permitiria e o que não permitiria fazer, 
como ela interviria nas atividades, que compromissos faríamos em 
nome dela além de como o conhecimento e a habilidade do indivíduo 
poderiam ser reconhecidos e valorizados na tecnologia. Mais recen-
temente, em abordagens menos atreladas ao universo do trabalho 
passou-se a discutir os usos que inventamos no dia-a-dia para esses 
produtos (SANDERS E DANDAVATE, 1999). Sanders (1999) relata 
que a co-criação com ferramentas simples pode ajudar as pessoas a 
expressar o que não conseguem em palavras, articulando sentimentos 
atentando para o surgimento do termo “Experience Design”, cujo obje-
tivo é a concepção de usuários, experiências de coisas, eventos e 
lugares. Sugere que aprender a acessar sentimentos e ideias das pes-
soas nos torna aptos a estabelecer uma ressonância entre empresa e 
seus clientes sendo capazes de responder rapidamente às mudanças 
de suas necessidades e aspirações. Uma forma proposta seria con-
vidar utilizadores para desempenhar um papel no processo de desen-
volvimento dos produtos. 

O Design Crítico pode ser considerado uma forma não comercial 
de design que foi propiciado pelo movimento no sentido do projeto 
conceitual durante os anos 1990. O termo foi usado pela primeira vez 
no livro Hertzian Tales (1999) de Anthony Dunne e posteriormente 
em Design Noir (2001). Utiliza propostas de design especulativo para 
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desafiar preconceitos e conceitos já dados sobre o papel dos produtos 
no cotidiano da sociedade. Não pode ser considerado um método, 
mas uma postura do designer. Joan Ernst van Aken (2005) cita três 
categorias de conhecimentos de conhecimento geral de design: 
Conhecimento de objeto, propriedades do artefato; Conhecimento de 
realização, processos físicos de fabricação, e; Conhecimento de pro-
cesso, processos de design. Ele cita meta-objetos como artifícios que 
ajudariam a entender os produtos como pré coisas a serem subme-
tidas a adaptação, colaboração e subversão. O livro Metaprojeto de 
Dijon Moraes (2010) propõe um estudo preparatório prévio, separado 
do projeto efetivo, que o inteire o designer de todas as potencialidades 
do produto. 

O conceito de design livre no Brasil partiu das iniciativas de criação 
de softwares gratuitos cujas estruturas podem ser acessadas, de 
forma que qualquer um pudesse usá-los como ferramenta para novos 
desenvolvimentos, chamado Software livre (INSTITUTO FABER-
-LUDENS, 2012). O grande diferencial atribuído ao conceito de Design 
Livre é a preocupação de inserir nesse processo os usuários não espe-
cialistas, aqueles que não compreendem a linguagem técnica utilizada 
na construção dos softwares, construindo interfaces intuitivas que ins-
tiguem e permitam ao usuário se apropriar do produto através de uma 
customização. O instituto coloca como (In)definição de Design Livre 
um processo coletivo orientado à inovação aberta, considerando uma 
indefinição por não ser um conceito estacionado no tempo. 

Esses novos conceitos, entre outros objetivos, tendem a estreitar 
o vínculo entre o produto e usuário através da disseminação do seu 
processo criativo e produtivo, a fim de despertar nesse a iniciativa de 
dar continuidade ao desenvolvimento desse produto, enriquecendo 
seu significado e promovendo uma melhoria contínua e coletiva.

Moles estudou amplamente essas relações e define o objeto 
como “mediador entre o homem e o mundo”, ou “entre cada homem e 
a sociedade “ (Moles, 1981). Objetos de uso cotidiano são aqueles que 
são usados de forma fácil, sem especialidade ou esforço específico. 
Segundo Lefebvre (1954), quando se abstrai ou extrai do vivido todas 
as atividades especializadas e determinadas, o que permanece é a vida 
cotidiana. O objeto intermedeia nossas relações com o espaço, com 
as pessoas, com outros objetos, gerando conexões e conformando 
o mundo à nossa volta. Através de sua análise é possível identificar 
épocas, distinguir diferentes culturas além de levantar tendências de 
comportamento. A Cultura, em uma de suas definições, é o mundo 
artificial criado pelo homem, que está representado em grande parte 
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pelos objetos. Moles (1981) destaca o objeto contemporâneo como 
carregado de valores, mesmo frente a uma industrialização regida 
pelo anonimato. Por outro lado, essa é uma afirmação que merece ser 
revista. Percebemos uma inversão nos interesses de consumo e na 
promoção de produtos, uma vez que o design autoral tem ganhado 
grande destaque em contra partida ao movimento anterior.

O objeto possui uma complexidade estrutural e uma complexidade 
funcional, estando a primeira relacionada ao arranjo e a composição 
material do objeto e a segunda às necessidades dos indivíduos. Con-
siderando-se a semântica do objeto em grande medida ligada a sua 
função a sua utilidade podemos sugerir que o mesmo objeto possui 
uma leitura comum quando analisada a sua função pré-estabelecida, 
porém pode assumir diferentes significados quando aplicados à rea-
lidade do usuário. Norman cita a invenção da mini-saia na década de 
1960 como um exemplo de inovação radical, em que representava um 
símbolo novo da liberdade das mulheres que sinalizava uma mudança 
radical na sociedade e em que nenhuma tecnologia nova estava 
envolvida (2014). A decomposição dos atos cotidianos dão origem a 
regra de um objeto para cada função. É notável como distinguimos 
por exemplo o copo ideal para diferentes tipos de bebida. Este signi-
ficado pode ser, como sugere Moles, fruto de distinção social, mas, 
como defendemos aqui, também pode advir de necessidades parti-
culares imprevisíveis devido à complexidade humana. Além das ques-
tões sociais há o impacto ambiental gerado pelo consumo excessivo e 
obsolescência precoce. Manzini e Vezzoli descrevem 4 estágios onde 
o designer pode atuar de forma sustentável reduzindo a geração de 
resíduos (Quadro 1). 
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Quadro 1: Tabela de níveis de Interferência do Ecodesign (baseado em Manzini e 

Vezzolim, 2002b)

 Interferência Definição Característica Público 

1 O redesign ambien-
tal do existente 

Melhorar a efi-
ciência material e 
energética além da 
reciclagem e reuso. 

Prevalece no 
técnico e não re-
quer mudança no 
público. 

Sensibilização do 
público, na hora da 
escolha, quanto ao 
diferencial am-
biental. 

2 

Projeto de Novos 
Produtos e serviços 
que substituam os 
atuais 

Soluções Originais 
que oferecem servi-
ços eco favoráveis. 

Inovação técnico-
-produtiva 

Novas propostas 
reconhecidas e so-
cialmente aceitas. 

Sensível a inova-
ções tecnológicas 
ou já eco orientado. 

3 

Projeto de Produtos 
e serviços intrinse-
camente susten-
táveis 

Inovação no Mix de 
produtos e servi-
ços socialmente 
apreciáveis que 
superem a inércia 
social. 

Escolha projetual, 
em âmbito estraté-
gico, de promoção 
de conceitos. 

Sujeito à verifi-
cação. O sucesso 
compensa o risco 
com a possibilidade 
de abertura de 
novos mercados. 

4 

Proposta de cená-
rios que correspon-
da a um novo estilo 
de vida sustentável 

Promover novos 
critérios de qua-
lidade que sejam 
ao mesmo tempo? 
Sustentáveis, 
socialmente aceitá-
veis e culturalmen-
te atraentes. 

Desvinculados da 
atividade produ-
tiva, estimulam 
a consciência da 
sociedade de forma 
cultural. 

Relacionamento 
com formadores de 
opinião e empresas 
orientadas à causa. 

Fonte: Elaborado pelos autores

O primeiro nível refere-se ao redesign ambiental do existente, de 
forma que se estimule o reuso dos produtos. No segundo ele sugere 
o desenvolvimento de soluções originais e eco-favoráves. No terceiro 
nível vemos a sugestão de projetos de produtos intrinsecamente sus-
tentáveis, que superem a inércia social e promoção de conceitos. No 
quarto eles colocam o designers como autores de novos cenários, 
agentes de cultura de consumo. 

Vardouli (2015) destaca o potencial conceitual e operacional dessa 
discussão para pesquisa de design, não apenas em descrever e explicar 
a gênese das coisas, mas também para conceituar sua função e uso, e 
para desenhar intuições para suas descrições computacionais. 
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POSICIONAMENTO PESSOAL

Pensar que a função do objeto poderá ser subvertida durante o 
uso pode levar a novas reflexões sobre a forma, as cores, as texturas 
e os materiais utilizados e criar uma gama de objetos que reflitam cul-
turalmente o as peculiaridades de nossa época. Essa nova estética 
deverá estimular cada vez mais usuários a entender e interferir no seu 
processo de uso, contrariando um tempo em que os objetos eram 
impostos com suas características blindadas e a situações específicas, 
impedindo o usuário de atender necessidades particulares e gerando 
um consumo exacerbado, uma vez que o mesmo objeto poderia 
ocupar outras posições no cotidiano, mas que encontrava censura 
por ir de encontro ao senso comum. Além disso uma postura crítica 
deve gerar uma relação mais íntima entre o usuário e o objeto, criando 
assim um vínculo que foi perdido durante a segunda revolução indus-
trial onde os objetos se tornaram obsoletos em muito pouco tempo, 
não só pela sua composição material, mas por que não geravam uma 
história com o usuário. Os produtos passaram a ser adquiridos consu-
midos e descartados em curto espaço de tempo, quando sabe-se que 
até então os objetos eram passados de geração em geração e carre-
gavam uma carga emocional que foi perdida. 

Segundo Norman (2014), há uma relação de troca entre velocidade 
e qualidade de desempenho e esforço mental. Ele trata da eficiência 
na conclusão de uma tarefa diante de uma proposição do objeto. É evi-
dente que há situações em que a eficiência no manejo de um produto 
é de suma importância, porém é questionável que isso deva ser uma 
regra universal. Estudos da neurologia reconhecem os estímulos cere-
brais em tarefas cotidianas como essenciais para a saúde mental. Essa 
proposta pode ser comparada a recomendação de alguns médicos de 
se trocar o elevador pela escada, de forma a combater o ócio. Tornar 
um objeto mais instigante pode se tornar uma forma eficaz de manter 
o cérebro estimulado. 

Não há aqui uma crítica à validade de nenhum dos métodos apre-
sentados, mas a valorização de um fenômeno considerado até então 
um problema importante no desenvolvimento do produto, ou seja 
essa subversão da função atribuída pelo designer. Podemos consi-
derar então três formas de atribuição: a original, ou seja, o que deu 
origem ao produto, definida pelo designer. Aqui estão todas as solu-
ções sugeridas pelo profissional, agregadas a requisitos técnicos e a 
valores de mercado. Os atributos sociais do objeto, são definidos pelo 
grupo, que faz uma interpretação com relação a posse ou forma de 
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uso do objeto a partir de princípios, éticos, culturais sociais e morais. 
A terceira seria a atribuição funcional propriamente dita, definida pelo 
próprio usuário, quando assimila a intenção explícita do objeto mas faz 
uma adaptação a sua realidade, que pode estar próxima ou distante 
daquela.(Quadro 2)

Quadro 2: Formas de atribuição de uso do objeto

Atributo Definido por Representa

Original designer Para que projetaram o objeto

Social grupo Como o grupo entende o uso ou posse

Funcional usuário Como o objeto atende as necessidades pessoais

Fonte: Elaborado pelos autores

Propomos trabalhar nas três esferas de atribuição, de forma que 
os atributos originais e sociais não sejam tão rígidos que inviabilizem 
as atribuições funcionais pelos usuários. Consideramos aqui as duas 
formas de transformação propostas por Vardouli, as transformações 
físicas, que podem ser de forma ou espaciais (em que mudam a colo-
cação do objeto em relação a outros corpos) e as transformações 
intencionais.

Essa nova relação objeto usuário deverá gerar a redução da 
obsolescência precoce, um cuidado maior na escolha dos produtos 
e uma preocupação da manutenção e restauração desses objetos, 
que deverá contribuir para a redução na geração de resíduos vindo ao 
encontro as políticas de sustentabilidade definidas ao redor do mundo.

 Eliminar elementos dos produtos que não o onerem, simples-
mente porque a princípio não sugerem nenhuma função, não é neces-
sariamente benéfico para o usuário, bem como para o sistema de 
consumo, como mostrou pesquisa anterior. Para tanto defendemos 
que elementos formais que não implicam em função explicitamente 
devem sugerir ao usuário uma utilização mais abrangente do artefato, 
atendendo às necessidades primárias que o designer detectou, mas 
também dando abertura para que o próprio usuário consiga através de 
sua leitura detectar novos usos, contribuindo assim para um avanço 
dinâmico do atendimento de necessidades de pequenos grupos, inde-
pendente do ritmo de produção industrial.

A proposta é que o usuário sinta autonomia para atender as neces-
sidades de sua própria realidade através de artefatos que não limitem 
suas experiências. Os produtos resultantes do desenvolvimento com 
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o conceito participativo agregado não deverão impor uma função 
pronta ao usuário, mas sugerir um universo de possibilidades. Ao 
desenvolver o artefato o designer deve fazê-lo de forma que o usuário 
se sinta livre e à vontade para fazer intervenções e pra imprimir as suas 
necessidades de forma bastante clara e segura, sendo este especia-
lista ou não. 

O que propomos é que o designer mais do que tentar interpretar 
necessidades de públicos muito específicos, crie um ambiente favo-
rável à intervenção deste usuário para que ele adapte aquele objeto 
a sua própria realidade. Defendemos que haja o intuito consciente de 
que o usuário se familiarize com os produtos e que sua experiência 
seja sempre otimizada pelas suas possibilidades intrínsecas: objetos. 

Pretende-se confirmar que a aplicação do novo conceito gerado 
será capaz de colaborar com a formação de um usuário mais crítico, 
fornecer ao designer meios para detectar as tendências de utilização 
dos produtos e ampliar a vida útil e as utilidades de cada objeto, 
reduzindo a obsolescência e concentrando em um mesmo diversas 
funções, colaborando assim com a redução do consumo e logo de 
geração de resíduos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O reconhecimento de possíveis desvios no uso de um artefato, 
quando considerados durante o processo projetual, pode potencializar 
as experiências do usuário estimulando sua criatividade para resolver 
problemas específicos de seu meio, de difícil previsibilidade, fornecendo 
ao designer argumentos importantes para novos desenvolvimentos. 
Acreditamos que as funções não explícitas deixadas pelo designer esti-
mulam a reflexão do usuário e colaboram para a formação de um consu-
midor mais crítico, aumentando as possibilidades e utilidades para um 
mesmo objeto, e desestimulando a obsolescência dos produtos.

Os resultados podem levar a novas discussões sobre a impor-
tância de garantir a segurança do usuário diante da incerteza na forma 
uso, e entender como se dá este processo de criação experimental 
por parte do usuário, bem como transformar a forma classificação dos 
objetos, gerando assim uma nova configuração de mercado ampliando 
a potencialidade do Design e alterando a sua relação com usuário. 

A análise dessas intervenções propiciará maior clareza em detectar 
subgrupos de usuários com interesse comum, colaborando para a 
detecção de tendências. A pesquisa apresenta grande relevância no 
planejamento de produto uma vez que propõe uma nova visão em 
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favor de uma percepção mais sofisticada da realidade social. Temas 
como Complexidade, teoria dos sistemas, auto-organização, auto-
poieses já têm sido amplamente discutidos em diversas disciplinas, 
entretanto encontra atualmente difícil aplicabilidade no design de pro-
duto, ficando a critério da interpretação e adaptação do designer. O 
conceito desenvolvido servirá como argumento em diversas linhas 
metodológicas do design, como um novo componente determinante 
da forma.

Sendo assim, a pesquisa deverá surtir um grande impacto sobre 
as novas discussões em torno da importância do Design uma vez 
que sugere a aplicabilidade prática de conceitos já muito explorados 
no campo teórico com um objetivo claro e bem definido dando ainda 
margem para diversos desdobramentos. Além disso traz para o campo 
de discussão o usuário leigo que deve se sentir então mais íntimo das 
questões relacionadas ao design, gerando consumidores conscientes 
de design. Nossa cultura não propicia uma aprendizagem no campo 
das Artes e tecnologias do ensino básico satisfatório porém essa bar-
reira vem sendo quebrada justamente pela acesso à informação dispo-
nibilizado pela internet, o que cria a oportunidade de trazer para perto 
usuário que sempre entendeu o design como algo elitista e distante de 
sua realidade. Difundir as teorias do Design entre todos é uma forma 
de garantir a preservação e a manutenção da profissão.
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