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Apresentação

1Livre Docente e Professor Titular. Departamento de Design, FAAC -UNESP, Bauru. 
jcplacido@gmail.com

Este livro reúne pesquisas dos Programas de Pós-graduação em 
Design e Arquitetura e Urbanismo, por meio de uma reflexão sobre a 
interdisciplinaridade existente entre as áreas de Design e Arquitetura 
e Urbanismo.

PESQUISAS EM DESIGN NA UNESP

José Carlos Plácido da SILVA1

O Programa de Pós-graduação em Design da Faculdade de Arqui-
tetura, Artes e Comunicação da Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho” (UNESP) apresenta um recorte de sua produção 
em desenvolvimento no presente livro. Há de destacar e registrar que 
o referido Programa é hoje é conceito 6 na CAPES - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e teve seu início no ano 
de 1999, assim prestes a completar 20 anos de uma evolução cons-
tante, construída com bases sólidas e dedicação efetiva de seu corpo 
docente, discente e administrativo. 

Convidado a prefaciar este livro pela atual coordenadora Profª. Drª. 
Paula da Cruz Landim, me sinto lisonjeado e agradecido, pois fui parte 
integrante e efetiva de todo esse processo evolutivo da nossa Pós-
-graduação em Design na cidade de Bauru (SP).



O leitor é convidado a apreciar e imergir no vasto e amplo estudo 
do Design da atualidade e assim refletir sobre a área e seus caminhos 
futuros. Apreciará o capítulo sob o título “Aplicação do bambu na mode-
lagem 3D: renderização e análise de elementos finitos”, onde os autores 
realizam uma abordagem sobre métodos que auxiliam pesquisadores e 
profissionais na correta aplicação do bambu como material em modelos 
virtuais. O capítulo “Reinterpretação de técnicas tradicionais indígenas 
para o desenvolvimento de produtos de design sustentável” procura 
responder à questão de como as técnicas tradicionais indígenas, espe-
cificamente a Zenú da Colômbia, contribuem para o desenvolver de 
produtos que utilizam de ripas denominadas Gynerium Sagittatum com 
vistas à obtenção de produtos com design sustentável.

No capítulo denominado “Dispositivos de Tecnologia Assis-
tiva: Dificuldades da vida diária e implicações para o Design ergonô-
mico”, o(a) leitor(a) observará que a Tecnologia Assistiva vem sendo 
um campo de estudo em ascensão, tendo em vista o forte aspecto 
que é uma nova abordagem e modelo de inclusão social que incen-
tiva as pessoas com deficiência a serem inseridas e participativas 
nos mais diversos ambientes da sociedade atual, assim o texto apre-
senta algumas dessas tecnologia estudadas no LEI - Laboratório de 
Ergonomia e Interfaces da FAAC - UNESP - Bauru; o capítulo “Design 
Contemporâneo na ação política e social: interdisciplinaridades do sen-
sível”, relata os estudos em andamento pelo o Laboratório de Pesquisa 
em Design Contemporâneo da FAAC - UNESP - Bauru, onde apresenta 
as diversas vertentes do design contemporâneo que se integram com 
o ensino, a pesquisa e principalmente a extensão, onde destaco ponto 
significativo desses estudos, um parágrafo final em que os autores 
registram “que o sensível nos possibilite, pela via do conhecimento 
e do design, (re) construir uma sociedade mais justa e democrática 
pautada em uma realidade com maior dignidade e humanidade”.

“Design para os sentidos: experiências sensoriais em espaços 
comerciais” apresenta um estudo que visa aprofundar conhecimentos 
referentes às experiências sensoriais que cercam os produtos e as 
incursões do design que geram estímulos perceptíveis no contexto de 
varejo atualmente.

Já o capítulo sob título “Identidade da marca na contemporanei-
dade: uma análise sobre o design de marcas - território através do 
projeto RIO 450” apresenta uma reflexão acerca de temas referentes 
a Identidade de Marca, marcas-território e o Design na contempora-
neidade, onde realiza um estudo de caso referente ao projeto desen-
volvido para a celebração dos 450 anos da cidade do Rio de Janeiro 



(Brasil). E finalmente em “Plataforma ativa de apoio plantar para 
ambiente de trabalho: avaliação dos movimentos e estímulos favoráveis 
ao retorno venoso”, verifica-se que o estudo está direcionado a avaliação 
de sujeitos que trabalham na postura sentada, onde o enfoque a ser 
observado é o das percepções psicológicas e físicas em relação aos 
graus de desconforto e fluxo sanguíneo sobre as movimentações de 
maneira a proporcionar ao design instrumentos para o planejamento de 
produtos que visem a melhor qualidade de vida dos usuários.

Fica aqui o convite aos leitores para que apreciem, realizem uma 
reflexão critica dos capítulos apresentados e que possam dessa 
maneira continuar a construir pesquisas significativas para a área do 
Design e apontar as novas direções de estudos que a área carece. Fica 
também aqui o registro que o Programa de Pós-graduação em Design 
da FAAC - UNESP juntamente com o Programa de Pós-Graduação em 
Design da FAU - USP são os únicos stricto sensu em instituição pública 
do Estado de São Paulo.

Parabenizo os autores presentes no livro e todos aqueles que 
construíram ao longo desses anos um Programa de Pós-graduação 
forte e de referência nacional e internacional.

O PROGRAMA EM ARQUITETURA E URBANISMO

Renata Cardoso MAGAGNIN2

Maria Solange Gurgel de Castro FONTES3 

Os capítulos referentes ao PPGARQ/UNESP abordam as ques-
tões voltadas a arborização urbana, espaço público, paisagem urbana, 
patrimônio histórico, ensino de projeto, instrumento de avaliação da 
qualidade em escolas, conforto térmico em escolas e instrumento de 
avaliação da qualidade da infraestrutura voltada ao pedestre.

O capítulo intitulado “Arborização urbana no oeste paulista no início 
do século XX”, das autoras Laís Bim Romero e Marta Enokibara, dis-
corre sobre o repertório Arbóreo solicitado pelas cidades do Oeste 
paulista ao Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes (SMDS), da 

2 Doutora, coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanis-
mo. Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, FAAC -UNESP, Bauru. 
renata.magagnin@unesp.br
3 Vice-coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanis-
mo. Departamento de Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, FAAC -UNESP, Bauru. 
sgfontes@faac.unesp.br



Secretaria da Agricultura, Commercio e Obras Públicas do Estado de 
São Paulo, no início do Século XX. Os resultados evidenciam o impor-
tante papel do SMDS como disseminador de espécies para a arbori-
zação urbana nas regiões recém desbravadas do Oeste Paulista pelas 
ferrovias. Além disso, ressalta que as cidades dessas regiões bus-
cavam seguir o mesmo padrão de arborização empregado nos grandes 
centros urbanos, como Campinas e São Paulo.

O capítulo “Praça Rui Barbosa: a ruína do espaço público urbano, 
Bauru - SP”, dos autores Mariana Maia da Cruz e Rosio Fernández Baca 
Salcedo traz uma reflexão sobre os ambientes físicos e sociais da Praça 
Rui Barbosa a partir de sua gênese em 1914, passando pela remode-
lação em 1992 e após a sua revitalização em 2015. O foco central do 
trabalho é verificar se as intervenções locais qualificaram o espaço e 
preservam a identidade e memória coletiva do lugar.

Os autores Karla Garcia Biernath e Norma Regina Truppel Cons-
tantino apresentam o capítulo “A inserção da EFNOB na paisagem da 
cidade: Bauru e Campo Grande”, cujo foco é a relação da paisagem 
urbana relacionada à ferrovia. Através do conhecimento de como 
ocorreu a inserção da infraestrutura ferroviária no tecido urbano, além 
dos aspectos natural, projetual e cultural, os autores visam criar dire-
trizes para a preservação dos bens que compõem a paisagem ferrovi-
ária dessas cidades.

No capítulo “Patrimônio industrial ferroviário em Birigui (SP): a 
memória como instrumento de preservação”, os autores Sergio Carlos 
Ballassoni e Nilson Ghirardello fazem uma leitura do desenho urbano 
no entorno da primeira estação ferroviária da cidade de Birigui, com 
objetivo de entender a importância do processo imigratório, em função 
da produção do café, para a formação e desenvolvimento da cidade. 
Os autores ressaltam a importância da pesquisa como “instrumento 
para a salvaguarda do patrimônio”, e que pode dar suporte a políticas 
públicas de preservação da cidade.

Os autores Ariadine Fernandes Colpy Bruno, Márcio Barbosa 
Fontão e Cláudio Silveira Amaral, no capítulo intitulado “Ética e esté-
tica no ensino de projeto arquitetônico” apresentam uma discussão 
sobre o ensino de projeto arquitetônico nas escolas de Arquitetura e 
Urbanismo e sua correlação com as questões éticas e estéticas.

No capítulo intitulado “Instrumento para avaliar a qualidade das 
áreas livres escolares”, os autores Cláudia Maria Neme dos Santos e 
Maria Solange Gurgel de Castro Fontes apresentam a validação de um 
instrumento de avaliação da qualidade funcional das áreas livres esco-
lares em quatro escolas de ensino fundamental completo em Bauru-



-SP. O instrumento busca identificar os aspectos que comprometem 
de forma positiva ou negativamente a qualidade das áreas livres esco-
lares quanto as funções sociais, recreativas, ambientais e pedagó-
gicas, e constitui importante recurso para auxiliar o planejamento e/ou 
gestão desses importantes espaços.

O capítulo “Análise da influência da velocidade do ar no conforto 
térmico segundo parâmetros da ASHRAE 55-2013”, desenvolvido por 
Augusto Yuji Nojima Spagnuolo e João Roberto Gomes de Faria apre-
senta uma avaliação da influência da velocidade do ar para a obtenção 
das condições de conforto térmico em salas da aula de um projeto 
padrão da creche Proinfância Tipo B (Fundo Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação), através de simulação em Clima quente e úmido. 
Os resultados evidenciam que o uso de equipamentos de ventilação 
mecânica pode auxiliar no aumento das horas em condições de con-
forto térmico. 

Os autores Beatriz Frasão Tonon, João Victor de Souza Lima, 
Renata Cardoso Magagnin e Obede Borges Faria, apresentam capí-
tulo intitulado “Avaliação de qualidade espacial urbana em área central 
na cidade de Marília – SP”, que refere-se a apresentação dos resul-
tados da aplicação de uma proposta metodológica para avaliação da 
infraestrutura destinada a pedestres, desenvolvida a partir do método 
proposto pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento 
– ITDP. Os resultados mostram que o método proposto é eficaz, pois 
permite identificar o grau de intervenção e adequação dos elementos 
relacionados ao ambiente de pedestres.
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João Victor Gomes dos SANTOS 1  
Marco Antônio dos Reis PEREIRA 2

Tomás Queiroz Ferreira BARATA 3

01.

Aplicação do bambu na modelagem 3D: 
Renderização e análise de elementos finitos

INTRODUÇÃO

No Brasil, geralmente conhecido pela sua ampla utilização em artesa-
natos, o bambu vem ganhando espaço também nos setores industriais 
e de construção, sendo reconhecido como um material alternativo de 
valor agregado que, além de ser sustentável, possui excelentes pro-
priedades físicas, químicas e mecânicas. No entanto, a fim de viabilizar 
sua exploração comercial e tecnológica no Brasil, são necessárias mais 
pesquisas relacionadas ao bambu para transformá-lo em uma alterna-
tiva eficiente ao uso dos materiais convencionais não sustentáveis.

1 Mestrando do PPG-Design, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Bauru, voti@faac.unesp.br 
2 Docente do PPG-Design, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Bauru, pereira@feb.unesp.br 
3 Docente do PPG - Design, Universidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho – Bauru, tomas.barata@unesp.br 
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A demanda por mais informações referentes ao bambu pode ser 
observada nos principais setores de desenvolvimento de produtos e 
tecnologias, (e.g. Design, Arquitetura e Engenharia) principalmente 
pelo fato de que, atualmente, os principais programas CAD e CAE 4 uti-
lizados nestas áreas não dispõem do material bambu em suas biblio-
tecas. Nessas situações, os profissionais tendem a utilizar materiais 
semelhantes a fim de substituir o bambu resultando em imprecisões 
e, em alguns casos, falhas de projeto. 

Buscando auxiliar pesquisadores e profissionais destas áreas, 
este capítulo apresenta métodos que auxiliam a correta aplicação do 
bambu como material em modelos virtuais, abrangendo a aplicação 
das aparências reais do bambu e configuração das propriedades mecâ-
nicas do material. 

O BAMBU E SUAS PROPRIEDADES

Pelas características do seu caule, denominado colmo, o bambu 
é considerado como sendo uma planta lenhosa, monocotiledônea e 
pertencente as angiospermas. Os bambus lenhosos, conforme apre-
sentado pela Figura 01, possuem porte arbóreo, sendo constituídos por 
uma parte aérea, que inclui colmo, folhas, folhas caulinares, ramos, e 
uma parte subterrânea, composta por rizoma e raízes.

Figura 1: Estrutura básica do bambu (Fonte: adaptado de bamboobotanicals.ca).

4 CAD: Computer Aided Design e CAE: Computer Aided Engineering – Programas 
de modelagem virtual 3D.
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Por conciliar baixo custo, rápido crescimento e excelentes proprie-
dades físico-mecânicas, a aplicação do bambu no desenvolvimento 
de produtos industriais e construções vem apresentando um visível 
crescimento no Brasil, sendo considerado por diversos pesquisadores 
e profissionais das áreas de Design, Arquitetura e Engenharia como o 
material do século XXI ou mesmo a “madeira do futuro” (GHAVAMI e 
MARINHO, 2005). 

Na engenharia de materiais, o bambu pode ser classificado como 
um compósito lignocelulósico ortotrópico, visto que, nos entrenós do 
bambu, a orientação paralela das fibras ao eixo de crescimento do colmo 
lhe conferem alta resistência no sentido das fibras e baixa resistência no 
sentido transversal (PEREIRA e BERALDO, 2016). 

Além de ser utilizado em seu formato natural em estruturas e edi-
ficações, o bambu pode ainda ser processado em ripas, tiras e cordas, 
em conjunto com outros materiais como resinas e argamassas para a 
fabricação de pisos, paredes, portas, forros e outros produtos. Dessa 
maneira, o bambu pode ser considerado um excelente substituto aos 
materiais convencionais não sustentáveis e até mesmo ao aço em 
algumas aplicações (PEREIRA e BERALDO, 2016). 

Quando utilizado em seu estado natural, o formato tubular com 
seção circular do bambu lhe confere estabilidade e resistência estru-
tural no sentido vertical, enquanto que os nós sequenciais presentes 
nos colmos contribuem para a resistência à flambagem (GHAVAMI e 
MARINHO, 2005). Devido a esta composição e a variação de sua micro-
estrutura, o bambu também pode ser classificado como um Material 
de Gradação Funcional (MGF), ou seja, um material cujas propriedades 
variam em uma determinada direção ao longo do seu corpo (SILVA et al., 
2006). No caso do bambu, o fator responsável por essa variação é, prin-
cipalmente, a concentração gradual das fibras no sentido do centro do 
colmo à região próxima à casca. Esta região, juntamente com a casca, 
são as principais responsáveis pela resistência mecânica do bambu 
(PEREIRA e BERALDO, 2016). 

Por esse motivo, o Bambu Laminado Colado (BLaC) é a aplicação 
de maior potencial dentre os materiais derivados do processamento do 
bambu  (PEREIRA e BERALDO, 2016) visto que consiste na extração e 
colagem de ripas finas extraídas das regiões mais externas do bambu e, 
portanto, garantem maior resistência e flexibilidade ao material além da 
maior versatilidade de trabalho.

No entanto é importante observar que, além da espécie, outros 
aspectos exercem grande influência na eficiência mecânica do bambu 
utilizado, como a idade em que foi colhido, teor de umidade, região do 
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colmo utilizada (base ou topo) e presença ou ausência de nós (PEREIRA 
e BERALDO, 2016). Estes e outros aspectos devem ser  observados 
e rigorosamente controlados a fim de se obter a máxima eficiência do 
bambu, seja ele empregado em seu formato natural, laminado em ripas 
ou como reforço  em compósitos.

PROGRAMAS DE MODELAGEM VIRTUAL

A modelagem virtual pode ser considerada uma ferramenta de 
projeto fundamental no processo de desenvolvimento de um produto 
visto que, além de facilitar a apresentação de ideias aos envolvidos no 
projeto, permite a verificação de diversos aspectos de um determi-
nado produto que as representações bidimensionais não são capazes 
de expor. Além disso, viabilizam a simulação de ensaios funcionais e 
análises estéticas do produto com possibilidade de rápidas alterações 
cujo tempo e custo são significativamente inferiores à modelagem 
física, o que resulta em um considerável aumento da produtividade do 
projeto (SLACK, 1999). Dessa maneira, a fidelidade do modelo virtual 
em relação à sua versão física é um aspecto fundamental neste pro-
cesso, visto que pode determinar decisões importantes e orientar as 
etapas seguintes do projeto.

Os programas atualmente utilizados neste setor oferecem tecno-
logias que auxiliam o desenvolvimento de projetos que exigem maior 
nível de precisão, como os sistemas CAD, que possibilitam a análise 
espacial do produto e verificação de forma, massa e volume através 
da conversão de desenhos bidimensionais em elementos tridimensio-
nais. Os modelos virtuais resultantes deste processo podem ainda ser 
analisados com o emprego das ferramentas CAE com as quais é pos-
sível realizar simulações virtuais como os ensaios de resistência físico-
-mecânica (Análise de Elementos Finitos) e outros testes que seriam 
inviáveis no cenário real devido aos custos elevados ou prazos restritos.

Apesar de todas as vantagens oferecidas pelas tecnologias CAD e 
CAE, muitas empresas brasileiras ainda desenvolvem seus produtos 
empiricamente, utilizando um sistema de informações deficiente que, 
muitas vezes, repete os mesmos erros de projeto. Segundo Pahl et 
al. (2005), 80% de todos esses erros resultam de um planejamento 
deficiente, assim como 60% de todas as quebras dentro do período 
de garantia têm sua origem em desenvolvimentos imaturos e falhos.
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ADIÇÃO DO BAMBU A PROGRAMAS DE  
MODELAGEM 3D

Os procedimentos tiveram início com a realização de um levan-
tamento fotográfico (Figura 02) das texturas de duas das principais 
espécies utilizadas para construções e obtenção de lâminas (a), que 
são, respectivamente, o Guadua angustifolia (b) e o Dendrocalamus 
asper (c). No ensaio, foram registradas as partes principais do colmo: 
Internós, Nós (b2), Fibras e Diafragma (b3).

Figura 2: Levantamento fotográfico de texturas. (Fonte: do autor)

Figura 3: Correção das fotos com utilização do Photoshop®. (Fonte: do autor)

Após os registros, as fotos foram editadas com o software 
Photoshop®, a fim de eliminar as distorções causadas pela lente e 
perspectiva da foto. Para realizar este procedimento, foram utili-
zadas as ferramentas Lens Correction e Liquify (a e b – Figura 03).  
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Após esta edição inicial, utilizou-se a ferramenta Healing Brush para 
eliminar algumas irregularidades. Foram registradas 4 fotos de cada 
peça (Figura 03 - c) para garantir que a foto ocorresse a 90o do objeto 
e assim evitar mais distorções de perspectiva. As 4 imagens foram 
então dispostas em sequência para união com emprego das ferra-
mentas Healing Brush e Transform Tool.

O procedimento seguinte foi o espelhamento da textura (Figura 
04 - a), haja vista que a imagem envolve a superfície do modelo e, 
portanto, deve possuir proporcionalmente a dimensão do perímetro 
do colmo. As extremidades das texturas devem ser editadas a fim de 
uniformizar sua replicação como um  Padrão de Imagens pelo Soli-
dworks®, omitindo, assim, os limites da imagem replicada (Figura 04 
– d). Para tanto, é necessário que as duas extremidades das texturas 
sejam iguais, porém espelhadas (Figura 04 – c).

Figura 4: Correção das fotos com utilização do Photoshop®. (Fonte: do autor).

Após a edição, as imagens foram salvas em um arquivo de extensão 
PNG. Para inseri-las no modelo 3D, uma nova Aparência foi adicio-
nada na aba Cor/Imagem, presente no Display Manager (Figura 05).  
A imagem referente ao material foi selecionada através do botão Pro-
curar. Outro método para aplicação desta textura é adicionando um 
novo Decalque, no entanto, será abordado apenas o recurso Aparência 
por apresentar melhores resultados para este tipo de textura. 

A Aparência é então dimensionada através da aba Mapeamento, 
cujo tipo sugerido para este modelo é o mapeamento Cilíndrico para as 
texturas do bambu natural (a) e mapeamento do tipo Projeção para as 
texturas de BLaC (b), Diafragma (c) e Fibras (d). Após a aplicação das 
texturas e dimensionamento das mesmas, procede-se para a renderi-
zação (Figura 06). 
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Figura 5: Interface do Programa durante a seleção da Aparência (Fonte: do autor).

Figura 6: Renderização dos modelos virtuais com texturas aplicadas (Fonte: do autor).

ANÁLISE DE ELEMENTOS FINITOS

Em vista das diversas variáveis que influenciam as propriedades do 
bambu (e.g. espécie, idade do colmo, tratamento) os dados apresen-
tados são valores médios obtidos a partir dos estudos desenvolvidos 
por Gonçalves et al. (2000), Silva et al. (2006), Sharma et al. (2015), e 
Pereira e Beraldo (2016). Estes valores são apresentados pelo Quadro 
1 que apresenta, para algumas propriedades, valores referentes aos 
ensaios realizados tanto no eixo paralelo quanto perpendicular em 
relação às fibras do bambu. 
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Quadro 1: Propriedades Mecânicas do bambu Natural e Laminado. (Fonte: do autor).

Para ensaios com o bambu em seu formato cilíndrico, Silva et 
al. (2006) recomendam a utilização da “Regra das Misturas” para 
obtenção das propriedades e a aplicação dessas de maneira homo-
gênea pelo modelo virtual como uma alternativa simples porém ade-
quada para este tipo de análise, configurando-o como um material 
homogêneo e ortotrópico. Assim, os modelos foram elaborados no 
Solidworks® seguindo as dimensões utilizadas por Silva et al. (2006) 
para o ensaio de tração paralela do bambu no formato natural, e 
Pereira (2012) para o mesmo tipo de ensaio aplicado ao bambu lami-
nado (Figura 07.)

Após a modelagem, o arquivo foi exportado para o software 
Ansys® através de um plugin do próprio software no qual foram adicio-
nados dois novos materiais (BLaC e Bambu Natural) à biblioteca deno-
minada Engineering Data.

Figura 7: Dimensão dos modelos virtuais nos formatos BLaC e Cilíndrico (Fonte: do autor).
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Após a importação, procedeu-se para a criação de dois novos 
materiais com os parâmetros do Quadro 01 que foram inseridos nos 
campos solicitados pelos recursos de Densidade e Elasticidade Orto-
trópica. O procedimento seguinte foi a Geração da malha (Figura 08), 
que foi baseada no método proposto por Silva et al. (2006). Conclu-
ídas as malhas, a etapa seguinte foi a de Determinação de Cargas e 
Fixação. Para o BLaC a fixação e carga foi baseada no método proposto 
por Pereira (2012), que consiste na fixação (em todos os eixos) dos nós 
das duas faces da extremidade esquerda, e aplicação da carga nos nós 
das duas faces da extremidade oposta (Figura 08). Para o modelo cilín-
drico foram selecionados os dois conjuntos de nós localizados mais 
à extremidade do cilindro (Figura 08) a fim de concentrar a carga às 
paredes do colmo e evitar o carregamento artificial do diafragma. 

Figura 8: Determinação das regiões de fixação e aplicação de carga (Fonte: do autor).

Figura 9: Resultados dos ensaios realizados no software Ansys®. (Fonte: do autor).

Com os modelos devidamente configurados, foram realizados 3 
ensaios  Estáticos Estruturais (Figura 10). São eles: Deformação Total 
(a), Tensão Elástica (b) e Stress (c). Além dos métodos abordados, 
ainda foram utilizadas outras configurações para analisar o comporta-
mento dos modelos, como a Extrapolação da Deformação (d), Ensaio 
de Flexão (e) e Vista de Seção (e) e (d). 
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No elemento (c) da Figura 09, é possível verificar a concentração das 
tensões (região mais escura) nas curvaturas do corpo de prova e seu 
deslocamento pela região interna do corpo, melhor representado pelas 
regiões mais claras do elemento (b). Visto que a deformação elástica do 
modelo é praticamente imperceptível neste ensaio, através do recurso 
de Extrapolação da Deformação (d) é possível observar de maneira mais 
clara o comportamento das diferentes áreas do corpo durante o ensaio.

No elemento (e) é possível observar a concentração das tensões 
(regiões mais escuras) e sua redistribuição pelas camadas mais 
externas do colmo bem como sua distribuição pelos diafragmas, 
sendo o menos carregado  aquele correspondente à extremidade fixa 
(esquerda), e o da extremidade onde a carga foi aplicada (direito) com 
maior carga e distribuição. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos resultados apresentados é possível afirmar que os 
métodos apresentados neste trabalho se mostraram adequados para a 
modelagem do bambu no ambiente virtual. Através da análise estética 
dos modelos reais com suas versões virtuais (Figura 10) conclui-se que 
o método para a aplicação das aparências de bambu atingiu um alto nível 
de precisão.

Figura 10: Comparação entre modelos virtuais (a) e modelos físicos (b) de três compo-

nentes construtivos e uma prótese para perna (Fonte: do autor).

Apesar de não possuírem a mesma precisão dos estudos utilizados 
como referência, as simulações numéricas da estrutura do bambu 
usando o método dos elementos finitos também apresentaram resul-
tados satisfatórios, visto que os materiais se comportaram de maneira 
semelhante aos resultados apresentados por Silva et al. (2006) e Pereira 
(2012). Dessa maneira, é possível concluir que os parâmetros utilizados 
para realização dos ensaios demonstram-se adequados para aplicação 
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em modelos virtuais de produtos que empreguem o bambu em formato 
cilíndrico ou laminado; possibilitando a realização de ensaios prelimi-
nares para análise do comportamento do material e a verificação das 
concentrações e distribuições de tensão e pelo material. 

Apesar de abordar apenas dois softwares, os procedimentos apre-
sentados neste estudo podem ser reproduzidos em outros softwares. 
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1 Professor T.C, Corporación Universitaria del Caribe, CECAR. 
pedroarturomartinezosorio@gmail.com
2 Livre Docente, Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho UNESP, paula@faac.unesp.br
3 Docente do PPG- Design, Universidade Estadual  Paulista 
Júlio de Mesquita Filho - Bauru, tomas.barata@unesp.br

02.



Interdisciplinaridade nas pesquisas em  Design, Arquitetura e Urbanismo26

A metodologia experimental tem como referencial trabalhos 
desenvolvidos com elementos estruturais tipo parallam produzidos 
com “Cana Brava” ou “Caña flecha” (figura 1) como é conhecido na 
Colômbia, são também empregadas na pesquisa metodologias desen-
volvidas para a produção de painéis de partículas de Bambu, Cana 
-flecha e Bambu laminado e colado. Como resultado preliminar da 
pesquisa, foram desenvolvidos painéis de partículas de Canã-flecha 
a partir de reinterpretação de conhecimentos das comunidades indí-
genas Zenú. Foram obtidos dados relevantes para entender aspectos 
negativos e positivos no processo desenvolvido, visando uma melhora 
nas características do material, ampliando suas possibilidades de apli-
cação em produtos e projetos.

Figura 1: Gynerium sagittatum. Fonte: os autores.

OBJETIVOS

O objetivo desta pesquisa é desenvolver metodologias com foco 
na produção de objetos de design sustentável a partir da reinterpre-
tação das técnicas tradicionais dos indígenas Zenú da Colômbia.

Os objetivos específicos são:
- Desenvolver um procedimento para processar ripas de Gynerium 

sagittatum reinterpretando técnicas tradicionais do artesanato indí-
gena Zenú da Colômbia.

- Analisar o desempenho aos esforços do material desenvolvido 
com base em Gynerium sagittatum.

- Comprovar aplicabilidade do material de Gynerium sagittatum, 
para o desenvolvimento de produtos de mobiliário sustentável.
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MATERIAL E MÉTODOS

A pesquisa consiste em um estudo experimental, com abordagem 
dedutiva de tipo quantitativo, desenvolvido em três fases. Os resul-
tados preliminares que são apresentados aqui fazem parte da primeira 
e segunda fase do estudo.

Fase 1: descritiva - exploratória (Pesquisa sobre propriedades dos 
materiais e técnicas a trabalhar).

Fase 2: experimental (Análise do comportamento de material lami-
nado de ripas de Gynerium sagittatum inserindo conhecimento a partir 
das técnicas tradicionais dos indígenas Zenú).

Fase 3: projetiva (Design de produto de mobiliário com material 
laminado e colado de ripas de Gynerium Sagittatum). 

O material de Gynerium sagittatum (Cana- flecha), para os corpos 
de prova para os testes de resistência mecânica, foi coletado na cidade 
de Agudos, São Paulo, Brasil.

A metodologia para o processamento dos corpos de prova de 
material aglomerado a partir de partículas de Gynerium sagittatum 
desenvolveu-se no Laboratório Didático de Materiais e Protótipos 
(LDMP) da UNESP, campus Bauru, Brasil, com os seguintes processos:

Depois da coleta de colmos, foi feito um corte das pecas com um 
comprimento de 1,08 metros, para posteriormente fazer um corte lon-
gitudinal com ferramenta de corte em estrela, dividendo o colmo em 4 
partes. As peças foram imunizadas com octaborato dissódico tetrahi-
dratado por imersão, numa proporção 1:20 durante 4 horas. O material 
deixou- se secar na sombra num lugar ventilado, seco, protegido da 
chuva e da umidade.

Para o beneficiamento, trabalhou-se o material de forma manual 
tomando como referência a técnica de “raspado” da comunidade indí-
gena Zenú, neste caso usando a técnica nos colmos para tirar a maior 
quantidade de material lignocelulósico da capa interna, e da camada 
exterior esclerenquimatosa de Gynerium sagittatum. De cada metro 
de colmo foram tirados aproximadamente 105 g de partículas.

Do beneficiamento manual com técnica de “raspado” é obtido 
um material heterogéneo. Foram usados todas as lascas, produto 
do processo, para a conformação do colchão, com a finalidade de 
explorar a resistência do painel feito com esse material hetero-
géneo e sim classificar, privilegiando o trabalho manual com menor 
uso de maquinário possível, pensando num maior aproveitamento 
das partículas e uma futura transferência às comunidades perifé-
ricas carentes.
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As partículas foram secadas em forno pré-aquecido à 200 °C com 
uma humidade preliminar aproximada de 10%, até secar completa-
mente, para tal, foram registrados os pesos do material em intervalos 
de 5 minutos.

Para a conformação do colchão se usou uma forma em MDF 
(medium density fiberboard) de 27 x 27 x 5 cm. Foi misturado o mate-
rial de Gynerium sagittatum e 15% de resina de poliuretano a base 
de óleo de mamona AG201, produzido pelas industrias KEHL de São 
Carlos, SP. Aglomerante de sistema bi componente, com proporção 
B:A de 2:1 em peso (figura 2).

Figura 2: Preparação do colchão de partículas de Gynerium sagittatum. Fonte: os autores.

A densidade objetivo para desenvolver o painel foi pensada inicial-
mente como painel de media densidade, correspondente a aqueles 
painéis com uma densidade entre 0,55 g/cm3 – 0,75 g/cm3. Como o 
material teria que ser prensado de forma manual com prensa tipo C e 
prensa manual de torniquete, optou-se por desenvolver um painel de 
menor densidade em camadas de menor espessura que fosse con-
forme á classificação de painéis de baixa densidade na faixa 0,25 g/
cm3 – 0,50 g/cm3.

A chapa desenvolvida, com dimensões 27 x 27 x 1,27 cm, para 
este caso se conseguiu uma densidade media de 0,353 g/cm3, ade-
quado para seu uso como material isolante.

O painel se formou a partir de 5 camadas de partículas de Gyne-
rium sagittatum + 15% de resina, para um peso aproximado de 375g. 
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Se realizou um processo de pré-prensagem das camadas, para 
depois realizar uma consolidação das camadas em prensa manual 
durante 24 h (Figura 3).

Figura 3: camadas do painel de partículas de Gynerium sagittatum. Fonte: os autores.

Para a elaboração dos corpos de prova realizou-se um corte usando 
serra de fita marca Baldan, potência 2,0cv trifásica, para o dimensiona-
mento e procedimentos de ensaio observou-se a norma NBR 14810 
de 2002. Fizeram-se provas para estabelecer o comportamento dos 
painéis de partículas e ensaios destrutivas e não destrutivos como: 
densidade, teor de humidade, absorção de agua, tração perpendicular, 
tração paralela, flexão estática, compressão longitudinal. Estes ensaios 
foram feitos na máquina universal de ensaios DL 30.000 marca EMIC, 
propriedade da Faculdade de Engenharia, FEB, UNESP, campus Bauru.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para as provas se conformaram 6 painéis de partículas de 
Gynerium sagittatum de 27 x 27 x 1,27 cm  dos quais se cortaram 
os corpos de prova para os ensaios destrutivas e não destrutivos. 
Os painéis apresentaram boa aparência e fácil corte nas diferentes 
dimensões (figura 4).
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 Figura 4: Painéis de partículas de Gynerium sagittatum. Fonte: os autores.

Desde a conformação dos corpos de prova observou-se além da 
relativa facilidade do corte, que estes desprendiam muitas partículas, 
indicando preliminarmente problemas na unificação das partículas que 
conformam o painel. Algumas peças depois do corte mostraram uma 
grande variedade dimensional, evidenciando grandes diferencias na 
compactação do produto de prensagem manual (figura 5).

 Figura 5: Diferenças na consolidação dos corpos de prova. Fonte: os autores.
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Os resultados dos testes mostram aspectos interessantes a ser 
resgatados no processo, o material mostrou-se pouco eficiente  a res-
peito de alguns esforços, sobretudo tração perpendicular que foram 
observados registros muito fracos.

O calculo da densidade foi feito com a fórmula D= M/V * 100000, 
sendo: V= L x C x E. O ensaio mostrou um material com uma densi-
dade média de 0,353 g/cm3. O maior registro foi 0,405 g/cm3 e o menor 
0,314 g/cm3, que encaixa na classificação de painel de baixa densidade.

Para o Ensaio de inchamento em espessura diante 24 h, teve-se a 
fórmula I = E1 - E0 / E0 * 100, sendo: I o porcentagem de inchamento 
em espessura do corpo de prova, E1 a espessura após do período de 
imersão, E0 a espessura do corpo de prova antes da imersão. O mate-
rial teve um inchamento médio as 24 hs de 22, 51%, sendo o registro 
maior 27,1% e o menor 16,35%.

O cálculo de absorção de água foi feito com base na fórmula 
A = M1 - M0 / M0 * 100, sendo A, a absorção de água em porcen-
tagem, M1 a massa do corpo de prova após da imersão, M0 a massa 
do corpo de prova antes da imersão em gramas. O ensaio mostrou 
uma absorção de água média de 126,69%, com o maior registro de 
absorção 158,4% e o menor 102,4%.

No ensaio de compressão longitudinal, teve-se uma média de 
5,54 Kgf/cm2, com um desvio padrão de 2,713 Kgf/cm2, um 48,93% 
de coeficiente de variação, registros máximo de 9,503 Kgf/cm2 e 
mínimo de 2,197 Kgf/cm2.

Para o ensaio Tração paralela mostrou como resultados uma 
média de 5,414 Kgf/cm2, com um desvio padrão de 3,157 Kgf/cm2, 
58,31% de coeficiente de variação, registros máximo de 12,14 Kgf/
cm2 e mínimo de 0,7447 Kgf/cm2.

No ensaio de tração perpendicular encontraram-se como resul-
tados uma média de 0,01131 MPa, com um desvio padrão de 0,01045 
MPa, 92,42% de coeficiente de variação, registros máximo de 
0,03474 MPa e mínimo de 0,00079 MPa, sendo os registros mais 
baixos de todos os ensaios.

O ensaio de resistência à flexão estática mostrou como média 1,471 
MPa, com um desvio padrão de 0,7603 MPa, 51,70% de coeficiente de 
variação, registros máximo de 3,54 MPa e mínimo de 0,85 MPa.
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Tabela 1: Comparativo de resultados preliminares com referencia á norma NBR14810 

para chapas de madeira aglomerada de 14 – 20 mm. Fonte: os autores.

Observando-se os baixos registros obtidos na prova de tração 
perpendicular, na que o maior registro alcançado foi 0,03474 MPa e o 
mínimo 0,0007999 MPa, com coeficiente de variação de 92,42% em 
11 corpos de prova, faz pensar que estes registros baixos e com alta 
variação entre os distintos corpos de prova, estão relacionados com a 
forma escolhida para a conformação manual do colchão. As diferenças 
evidentes na compactação dos corpos de prova pode ser um fator 
determinante no baixo resultado obtido.

Como resultado preliminar da primeira fase do estudo desen-
volveu-se um processo com indicadores que podem ser mais susten-
táveis na elaboração de painéis de partículas de Gynerium sagittatum, 
aproveitando no processo a reinterpretação da técnica de “raspado” 
usada por indígenas Zenú de Colômbia para o beneficiamento inicial 
dos colmos e obtenção das partículas para elaboração do colchão.

Nas pesquisas de Contreras e Owen de Contreras (1997), e Con-
treras et al. (1999), observa- se como aspecto por melhorar, a com-
posição física da Cana-flecha especificamente falando da diferença 
entre as camadas internas e externas do colmo. 

Uma alternativa para superar a debilidade que descrevem os 
pesquisadores, se encontra no valor das técnicas artesanais para 
o processamento da Cana-flecha desenvolvidas pelos indígenas 
Zenú, as quais ao serem aplicadas nas ripas de Gynerium sagittatum 
como beneficiamento das peças permite a eliminação de grande 
parte da camada exterior esclerenquimatosa, evita que as fibras 
se convertam em pó e reaproveita grande parte da camada interna 
como fonte de partículas e fibras para serem usadas na elaboração 
de produtos sustentáveis por seu alto conteúdo lignocelulósico. 
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Também Contreras et al. (2008), como conclusões de seu trabalho 
para determinar níveis de sustentabilidade nos processos de fabri-
cação de painéis de Gynerium sagittatum, observam entre outros, indi-
cadores negativos em relação ao adesivo, a transformação dos colmos 
em partículas e a conformação da chapa. Como uma alternativa aos 
indicadores de sustentabilidade negativos em relação ao adesivo, 
trabalhou-se aqui com resina poliuretana a base de Óleo de Mamona 
(KHEL), a qual é um adesivo de menor impacto ambiental e cumpre a 
satisfação suas funções de consolidação das partículas a pesar de ser 
trabalhado em frio.

Em quanto ao consumo de energia no processo, Gallego et al. 
(2014), visando chegar a uma diminuição no consumo de adesivos, 
usam processos que geram alto gasto energético como o “steam 
explosion”, pelo qual a técnica artesanal usada, resulta muito inte-
ressante ao ser usada junto com adesivo de baixo impacto ambiental 
como é a resina de mamona usada neste estudo.

Como aspectos a melhorar do processo se pensa ajustar alguns 
métodos na conformação do colchão, sobre todo no processo de pren-
sado manual, optar por um prensado controlado com prensa hidráulica 
que possa gerar maior força de pressão e também garantir a unifor-
midade no prensado do painel, melhorando o desvio padrão e o coefi-
ciente de variação nos resultados; a sua vez seja um equipo facilmente 
adquirível numa eventual transferência tecnológica em comunidades 
periféricas carentes.

É importante também a homogeneização do material de partículas 
para a elaboração do colchão, o que se pode conseguir com facilidade 
usando peneiras. O material residual pode ser submetido a um pro-
cesso de corte em moinhos para obter umas partículas menores que 
possam ser usadas nas camadas exteriores melhorando a apresentação 
do painel e dessa forma não se gerem desperdícios.

Também pode se explorar o uso de maquinaria menor tipo plaina 
manual ou de bancada de menor tamanho, que podem facilitar o pro-
cesso, de beneficiamento da camada interna, complementando com 
beneficiamento manual com técnica de “raspado” para tirar a camada 
exterior esclerenquimatosa da Gynerium sagittatum, visando sempre à 
possibilidade de transferência tecnológica em condições limitadas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo desenvolvido permite ser melhorado em alguns 
aspectos para obter um material sustentável e por sua vez ajustado 
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aos valores e requerimentos dos painéis de partículas tipo MDP. A 
alternativa de usar tecnologias menos poluentes com menor consumo 
de recursos energéticos no processo de produção, como a inserção 
dos processos de artesanato indígena Zenú, contribui para gerar indi-
cadores de sustentabilidade positivos para o desenvolvimento de pro-
cessos de produção de baixo impacto de materiais inovadores como 
substitutos de madeira a partir da Cana-flecha.

Como conclusões preliminares da fase exploratória do estudo, 
são apontados como aspectos positivos geração de indicadores de 
sustentabilidade no uso de técnicas artesanais para os processos de 
beneficiamento inicial dos colmos e obtenção de partículas na elabo-
ração de painéis de Gynerium sagittatum.

Os processos manuais para a conformação e prensagem do 
colchão deve-se analisar o processo e empregar maquinário de baixo 
custo e mínimo gasto energético, que aprimorem a sua vez o compor-
tamento dos painéis aos esforços mecânicos, e ao mesmo tempo ter 
adequados indicadores de sustentabilidade na produção do painel.

Não obstante que o material obtido na primeira fase devido á 
densidade media 0,353 g/cm3, poderia ser explorado seu potencial 
uso como material isolante, pelo qual é preciso regularizar algumas 
fases no processo para sua produção e melhora de seu comporta-
mento aos esforços.

Os conhecimentos ancestrais inerentes ás técnicas artesa-
nais indígenas, são um recurso interessante para ser analisado e 
usado em diferentes processos visando indicadores de sustentabi-
lidade para o desenvolvimento de processos e produtos mais sus-
tentáveis que possam ser competitivos num mercado global que 
procura cada vez mais produtos diferenciados por seus indicadores 
de sustentabilidade e aspectos ligados a identidade e cultura dos 
lugares onde são produzidos.
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Dispositivos de Tecnologia Assistiva: 
Dificuldades da vida diária e implicações para o 
Design ergonômico

INTRODUÇÃO

A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área do conhecimento interdisci-
plinar que visa promover as capacidades funcionais de indivíduos com 
deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, “visando sua auto-
nomia, independência, qualidade de vida e inclusão social” (BRASIL, 
2009, p. 13). Representa, atualmente, um campo em ascensão devido, 
principalmente, ao novo modelo de inclusão social que visa incentivar 
a participação de pessoas com deficiência nos diversos ambientes da 
sociedade (BRASIL, 2009; RODRIGUES; ALVES, 2013).

03.
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A área de TA, por seu caráter interdisciplinar, possibilita o trabalho 
em conjunto com áreas como Design, Arquitetura, Comunicação, 
Educação, Engenharia e Saúde (BERSCH, 2013). Segundo Braccialli, 
Araújo e Rocha (2015), estudos em TA têm sido bastante mencio-
nados nas áreas de Educação e Saúde, o que reforça o seu potencial 
em promover as capacidades funcionais de seus usuários e, assim, 
sua participação social em atividades de vida diária.  Para Sandnes et 
al. (2017), a colaboração entre as áreas de projeto e saúde contribui no 
desenvolvimento e no design de novas TAs que melhor atendam às 
demandas de seus usuários. Medola e Paschoarelli (2014) destacam 
que o Design é capaz de melhorar a qualidade de vida de seu usuário 
através do desenvolvimento de produtos, sistemas e ambientes que 
favoreçam à funcionalidade, independência e participação social da 
pessoa com deficiência. 

A importância de estudos na área de TA tem ganhado destaque 
devido às diretrizes nacionais e globais estabelecidas, recentemente, 
para a inclusão da pessoa com deficiência. No Brasil, a 3ª Confe-
rência Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência aprovou o 
financiamento para pesquisas e produção nacional de dispositivos de 
TA e a criação de centros para o acesso e manutenção destes pro-
dutos, ressaltando, assim a importância das TAs (BRASILIA, 2013). 
Em 2015, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou o Plano 
de Ação 2014-2021, estruturado em torno de três eixos: remoção de 
barreiras e aumento ao acesso a serviços de saúde; fortalecimento e 
ampliação da reabilitação e serviços de assistência de TAs e fomento 
de pesquisas relacionadas à deficiência, incentivando pesquisas e 
desenvolvimentos de TA (WHO, 2015). 

O Laboratório de Ergonomia e Interfaces tem realizado estudos 
na área de TA, avaliando diferentes dispositivos do ponto de vista do 
Design Ergonômico, por meio de análises biomecânicas, de perfor-
mance, usabilidade, percepção e satisfação do usuário. Deste modo, 
neste capítulo são apresentadas algumas das tecnologias que estão 
sendo estudadas no laboratório, tais como bengalas para cegos, 
cadeiras de rodas e órteses de membros superiores, discutindo 
as dificuldades enfrentadas por seus usuários nas rotinas diárias e 
como o Design pode contribuir no desenvolvimento de produtos de 
TA mais eficientes e aceitáveis, destacando assim as demandas de 
estudos e inovação nesta área. 
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

Bengalas

No Brasil, de acordo com Censo Demográfico de 2010, 23,9% da 
população declarou possuir alguma deficiência, sendo a visual a mais 
frequente, com 18,6% (IBGE, 2011). Entre as causas mais relatadas de 
deficiência visual, destacam-se: catarata, glaucoma, erros de refração 
não corrigidos e doenças como diabetes, descolamento da retina ou 
traumatismos oculares (GIL, 2000; WHO, 2014). Além disso, doenças 
associadas à idade avançada também estão relacionadas à causa da 
cegueira (ADEBIYI et al., 2017). A OMS estima que cerca de 65% da 
população mundial com deficiência visual tem mais de 50 anos, e 
com o aumento da população idosa, estudos relacionados à perda 
da visão são considerados cada vez mais necessários (WHO, 2014; 
ADEBIYI et al., 2017).

A ausência da visão influencia a execução de diversas atividades 
diárias, levando ao aumento da dependência social, assim como as 
chances de quedas e acidentes. Entre todos os desafios enfren-
tados diariamente pelas pessoas com deficiência visual, destaca-se 
a capacidade de orientação e locomoção no espaço com segurança, 
independência, autonomia, eficiência e conforto (GIL, 2000). Para se 
locomover é necessário o uso de auxílios, seja através de acompa-
nhantes ou dispositivos de TA.

O exemplo mais comum e acessível de TA para mobilidade de 
pessoas com deficiência visual é a bengala longa, ou bengala branca. 
É um instrumento de orientação e locomoção que assegura ao usuário 
o deslocamento em ambientes conhecidos e desconhecidos, com 
segurança, autonomia e privacidade, sem a necessidade de um acom-
panhante (LUGLI et al., 2016). A bengala atua como uma extensão 
tátil-cinestésica do usuário, transmitindo informações do solo, evi-
tando possíveis colisões com objetos e pessoas que estejam em seu 
caminho (SANTOS et al., 2010).

Embora seja a TA mais utilizada pela população cega, a bengala 
tradicional apresenta limitações que restringem o seu amplo uso por 
pessoas com deficiência visual. O baixo alcance e a não detecção de 
obstáculos acima da linha da cintura transmitem insegurança aos seus 
usuários, não garantindo a ausência de riscos de colisões e acidentes.

Além da bengala convencional, existem as bengalas eletrônicas, 
que utilizam tecnologias como sensores ultrassom, sonares, sinais de 
rádio, infravermelho e sistema de posicionamento global (GPS) para 
escanear o ambiente em busca de informações, como obstáculos, 
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comunicando-se com o usuário através de informação tátil, sonora ou 
ambos (SANTOS et al., 2010; ELMANNAI; ELLEITHY, 2017).

Os primeiros dispositivos eletrônicos para mobilidade datam das 
décadas de 1960-1970, durante as quais iniciaram-se os primeiros 
estudos envolvendo tais dispositivos (BHOWMICK e HAZARIKA, 2017; 
ADEBIYI et al., 2017). Entretanto, desenvolvimentos e pesquisas na 
área tornaram-se recentes devido aos avanços tecnológicos que têm 
reduzido o custo de tais tecnologias assim como melhorado a interface 
entre o usuário e o produto. Para Bhowmick e Hazarika (2017), o design 
e o desenvolvimento de dispositivos eletrônicos para navegação de 
cegos e idosos é uma das principais áreas de interesse desde o surgi-
mento do campo de TA para deficientes visuais. Para os autores, isto 
resultou em uma evolução contínua de tais dispositivos.

Cadeiras de rodas

De acordo com o relatório da Organização Mundial de Saúde, apro-
ximadamente 10% da população de pessoas com deficiência utilizam 
uma cadeira de rodas para se locomover. Porém, apesar do amplo uso 
desse dispositivo, possivelmente o mais representativo quando se 
trata de mobilidade, seu uso diário por tempo prolongado pode levar a 
lesões (KIRBY et al., 2011; WHO 2008). 

O uso de cadeira de rodas tem sido relatado em uma ampla variedade 
de tópicos que abrangem diversas áreas do conhecimento tais como 
biomecânica, esportes, mobilidade e postos de trabalho (SLOWIK et al., 
2016; AYTAR et al., 2014; TOMSONE et al., 2015; DAS & BLACK, 2000). 

Várias condições físicas podem limitar os movimentos do corpo 
humano de tal forma que para o desempenho da locomoção se 
torna necessário o uso de uma cadeira de rodas, no intuito de trazer 
ao indivíduo a capacidade de participação social e comunitária. No 
entanto, esse dispositivo tem sido relatado por seus usuários como 
fator limitador da participação social (CHAVES et al., 2004). Sob a ótica 
do Design, os fatores limitadores da interação social de usuários de 
cadeira de rodas podem ser, entre outros, ligados a aspectos estéticos 
e simbólicos do dispositivo e com a interação usuário/dispositivo em 
níveis psicológicos e emocionais (LANUTTI et al., 2015). 

Promover a mobilidade pode ser consideradava como principal 
função da cadeira de rodas, porém o uso deste dispositivo está rela-
cionado a dificuldades no uso diário, do ponto de vista dos usuários. A 
propulsão manual, principal meio de atuação do usuário na mobilidade 
em cadeira de rodas, expõe os membros superiores a uma situação 
perigosa pela relação de carga e repetição dos movimentos, o que 
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resulta em elevada prevalência de dores, especialmente nos ombros e 
punhos (ALM et al., 2008, RICE et al., 2014). A alta prevalência de dor 
é relatada como fator de baixa qualidade de vida, sendo considerada 
como umas principais razões que contribuem para o declínio funcional 
do indivíduo (GERHART et al., 1993).

Do ponto de vista do design, alterações nas características físicas 
da cadeira de rodas podem beneficiar a mobilidade geral e a satisfação 
dos usuários com o dispositivo, influenciando nos aspectos ergonô-
micos e sucesso de uso do equipamento. Pequenas mudanças em 
relação a posição relativa do usuário às rodas traseiras afetam dire-
tamente a interação biomecânica na propulsão manual, influenciando 
em variáveis como as forças de propulsão, padrões de movimento 
dos membros superiores, estabilidade do sistema e resistência ao 
rolamento (BERTOLACCINI et al., 2017; BERTOLACCINI et a., 2018; 
RAMMER et al., 2015). Estes são importantes aspectos que podem 
determinar a eficiência e segurança no desempenho de atividades 
básicas na mobilidade diária em cadeira de rodas.  

Órteses

Segundo o Manual de Boas Práticas de Gestão das Órteses, Pró-
teses e Materiais Especiais (OPME), as órteses são definidas como 

“peça ou aparelho de correção ou complementação de membros ou 
órgãos do corpo” ou ainda qualquer “material permanente ou transi-
tório que auxilie as funções de um membro, órgão ou tecido, sendo 
não ligados ao ato cirúrgico...”. (BRASIL, 2016).

Com base nessa definição, observa-se que órteses são disposi-
tivos com ampla aplicação e, por conseguinte, diferem muito em sua 
estética e características. Tais dispositivos têm como principais obje-
tivos aumentar a função do membro, prevenir ou corrigir deformidades, 
proteger tecidos em cicatrização, restringir movimentos e permitir o 
crescimento e a remodelagem dos tecidos (FESS, 2002).

Devido ao seu amplo campo de utilização, é difícil calcular o número 
de usuários (ou potenciais usuários) desses dispositivos. Segundo a 
Organização Mundial da Saúde (OMS), estima-se que pelo menos 100 
milhões de pessoas, ou seja, 1,5% da população mundial necessitem 
de órteses ou próteses (KHASNABIS, 2015).

Em termos gerais, as órteses podem ser classificadas com relação 
às partes do corpo que assistem, sendo assim definidas como órteses 
para membros inferiores, órteses torácicas e cervicais e órteses 
para membros superiores (EDELSTEIN, BRUCKNER, 2006). Podem 
ainda ser divididas em três categorias: estáticas, estáticas seriadas, 
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estáticas progressivas e dinâmicas. As órteses estáticas têm como 
objetivo manter o alinhamento dos tecidos e prevenir deformidades, 
enquanto as órteses estáticas seriadas são utilizadas para ganho de 
movimento, mantendo o tecido em seu comprimento máximo para 
estimular seu alongamento, sendo substituídas de forma gradativa 
conforme a eficiência no processo de alongamento. Por sua vez, as 
órteses estáticas progressivas contam com elementos como articula-
ções, Velcro ou parafusos que exercem aplicação de força que, ainda 
que não permita que se realize um movimento na direção contrária, 
permite que o mesmo seja levemente reposicionado. As órteses 
dinâmicas são normalmente feitas em termoplásticos e compostas 
de partes móveis que através de molas, fios ou elásticos aplicam 
força em uma direção, mas permitem movimento na direção oposta 
(DESHAIES, 2005; ASSUMPÇÃO, 2006).

Os materiais utilizados na produção desses dispositivos variam 
conforme sua função e, consequentemente, com o tipo de órtese. 
Termoplásticos de alta e baixa temperatura são os principais materiais 
quando se trata de órteses fabricadas sob medida, além de gesso, 
neoprene, lonas e espumas (ASSUMPÇÃO, 2006). Atualmente, com 
o avanço das técnicas de impressão 3D, novos materiais têm sido uti-
lizados na produção de órteses, principalmente plásticos como o ABS, 
o biocompatível PLA e o Nylon. Além disso, através dessa técnica de 
produção é possível obter alta precisão anatômica a partir de técnicas 
de escaneamento do segmento do corpo. Dessa forma, são produ-
zidas órteses com melhor ajuste e adequação ao usuário (DODZIUK, 
2016; BARONIO, HARRAN, SIGNORONI 2016).   

DISCUSSÃO 

As TAs fazem parte do cotidiano de seus usuários, tornando pos-
sível a execução de atividades básicas de vida diária. Devido ao contato 
direto entre as TAs e os usuários, como as órteses e as cadeiras de 
rodas que ficam em contato direto com o corpo, os aspectos relacio-
nados ao conforto e agradabilidade do produto são importantes para 
que estes dispositivos sejam eficientes. Uma órtese ou cadeira de 
rodas desconfortável ou mal ajustada pode levar ao abandono do dis-
positivo. Desconforto, dificuldade de uso, dor, formação de feridas e 
estética desagradável são as causas de abandono de órteses mais 
frequentes (SAFAZ, et al. 2016). No caso da bengala, embora não se 
analise o conforto propriamente, são necessários estudos de desem-
penho para avaliar a eficiência destes dispositivos. 
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Além dos aspectos físicos, a satisfação do usuário com o dispo-
sitivo também influencia o abandono de diversos dispositivos de TA, 
sendo necessária, assim, a avaliação da percepção do usuário. Manu-
tenção dos dispositivos, redução de dor, conforto e desconforto e usa-
bilidade percebida são alguns dos aspectos avaliados (Figura 1). 

Figura 1: Avaliações de Dispositivos de Tecnologia Assistiva

As avaliações podem ser feitas com uso de questionários, que 
podem ser específicos para determinadas TAs, ou que se utilizam 
de critérios não diretamente relacionados aos dispositivos, como 
a satisfação do usuário em seu desempenho e qualidade de vida. 
Segundo Bettoni et al (2016), uma abordagem utilizada é a aplicação 
de questionários validados específicos para o tipo de problema para 
o qual a órtese foi indicada (Carpal Tunnel Questionnaire, Shoulder 
and Hand questionnaire, Foot Health Status Questionnaire e Foot 
Function Index, são alguns exemplos), entretanto, por não se referir 
diretamente ao dispositivo avaliado, esse tipo de questionário deixa 
de lado questões importantes como percepção de eficiência das 
órteses, apelo estético, conforto e desconforto.

O QUEST 2.0 (Quebec User Evaluation of Satisfaction with Assis-
tive Technology 2.0) é um questionário para avaliação de satisfação 
de tecnologias assistivas em geral, validado e adaptado para o portu-
guês. O questionário aborda atributos físicos do produto, como peso, 
tamanho, estética, durabilidade, além de eficácia geral e conforto. 
Apesar de não ser específico para órteses, também pode ser aplicado 
para a avaliação das mesmas (BETTONI, 2016). 
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Uma outra alternativa observada na literatura é a aplicação de 
questionários específicos, elaborados pelos próprios pesquisadores 
ou terapeutas, como o utilizado por Safaz et al. (2015) que aborda 
também causas de abandono do dispositivo, ou o questionário utili-
zado por Requier et al. (2018) para avaliar a eficiência e a satisfação dos 
usuários com órteses de joelho e tornozelo. 

Outra linha de estudos a ser desenvolvida é a avaliação de aspectos 
simbólicos ligados às órteses. A utilização de protocolos de diferencial 
semântico é uma alternativa para avaliar aspectos subjetivos desses 
dispositivos, como apresenta Rosenmann et al (2017), que se utilizou 
desse tipo de questionário para avaliar uma órtese de punho e mão 
desenvolvida através de impressão 3D.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A avaliação de usabilidade e adequação ergonômica dos produtos 
são alguns dos aspectos essenciais do design. Quando se trata de dis-
positivos de Tecnologia Assistiva, tais aspectos são ainda mais impor-
tantes, uma vez que a eficiência e eficácia na execução de tarefas 
utilizando esse tipo de produto está, muitas vezes, intimamente rela-
cionada com a independência do usuário, auxiliando e possibilitando a 
execução de atividades básicas da vida diária, como a locomoção. Des-
taca-se que os dispositivos de TA também devem atender às necessi-
dades psicológicas dos usuários. Um produto livre de estigmas pode 
ser mais eficiente, se, através de sua estética, o usuário se sente esti-
mulado a utilizá-lo. Dessa forma, as técnicas de avaliação em design 
encontram campo também em áreas correlatas à saúde, demons-
trando assim, a interdisciplinaridade do design e seu potencial como 
área projetual nos mais diversos segmentos.
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design e outras áreas de conhecimento, tais como arte, arquitetura, 
medicina, antropologia, sociologia, filosofia, economia, entre outras; 
e, ainda, da utilização do design como instrumento social apto à reso-
lução de problemas oriundos de temas emergentes que ganham 
notoriedade na sociedade. Tais associações denotam que o design 
se situa na interdisciplinaridade, na transversalidade e nas possibili-
dades transdisciplinares, características que lhe conferem acesso e 
diálogo com distintas áreas, ações e saberes que são amplificadas 
na contemporaneidade.

Pluri e multifuncional, o design contemporâneo atua perante as 
possibilidades e desafios de compreensão do ser humano em sua 
complexidade e explora o universo do sensível e a ampliação da reali-
dade para que, a partir do conhecimento construído pelo estudo e pes-
quisa bem fundamentados no caminho da observação, leitura e análise 
deste tempo, das pessoas e suas maneiras de estar no mundo cons-
tituindo outros e novos modos de vida, sejam exploradas as possibili-
dades, projetos, produtos, objetos, ambientes e serviços que dão voz 
e expressão às diversas sensibilidades e subjetividades diferenciadas 
(tanto do designer quanto do usuário) alterando métodos,   expandido 
percepções e diversidades, e destacando o papel da autoria individual 
ou coletiva.

Há diversas soluções e propostas para contribuir com a sociedade e 
os novos grupos sociais no contemporâneo. Portanto, áreas projetuais 
como design e arquitetura tem um papel de importância ao conhecer 
esses novos sujeitos e favorecer sua inclusão na sociedade, reconhe-
cendo-os desde o momento de concepção de projetos mais adequados 
a valorização humana e direcionados ao conforto e ao bem- estar, ou 
seja, propiciando uma vida melhor. Fato que permite a ampliação proje-
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tual em termos criativos e produtivos de forma mais consciente com a 
realidade humana a partir da consciência do sensível.

O sensível incorpora um conhecimento que vai além da percepção 
da realidade e remete aos estímulos, emoções e a empatia - ao desen-
volvimento das capacidades de receber sensações e de reagir aos 
seus estímulos, de julgamento ou avaliação de determinado campo, de 
compartilhar ou de se comover com emoções alheias. É ter a capaci-
dade de observar, de entender e se colocar no lugar do outro, de viver 
situações em realidades adversas, de explorar o sentido de humani-
dade, de buscar a consciência do exercício da política e do sentir.

DESIGN E PARTILHA DO SENSÍVEL

Para Jacques Rancière (2009), filósofo francês que defende o 
ativismo social e questiona domínio das imagens no mundo atual, 
a política, assim como a arte, situa-se essencialmente na estética, 
abrangendo, em um sentido amplo, a sensibilidade e a maneira pela 
qual os indivíduos constroem o mundo; e que a política só é demo-
crática se incentivar a multiplicidade de manifestações da comu-
nidade. Estas questões levaram Rancière a desenvolver o conceito 
“partilha do sensível” relacionado à formação da comunidade polí-
tica com base no encontro discordante das percepções individuais e 
no encontro da estética e da política visando a constituição e a ação 
cidadã para com a sociedade.

O design na contemporaneidade também está atento aos sujeitos 
e às subjetividades, fatores que o distanciam de sua origem funcio-
nalista integrada à produção industrial, pensa-se no coletivo con-
siderando a diversidade de públicos que o formam, como sugere o 
conceito de “Partilha do Sensível” de Rancière. Esta forma de parti-
cipação nos relembra o pensamento de Victor Papanek (1971), que 
questionava o design a partir de uma abordagem crítica da realidade 
no movimento pela inquietação acerca do exercício do design como 
estímulo à produção e ao consumo sem consciência a respeito dos 
impactos econômicos, sociais e ecológicos que decorrem de sua pro-
dução. Suas palavras no livro Design para um Mundo Real provocavam 
o pensamento e a atitude dos designers, da seguinte maneira:

O design deve ser responsável perante a ecologia e responsável 
perante a sociedade, deve ser revolucionário e radical (deve retornar 
aos seus fundamentos) no sentido mais exato da palavra. Deve ser 
dedicado ao princípio do esforço mínimo da natureza, ou seja, a 
um inventário mínimo orientado para uma diversidade máxima, ou 
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seja, para maximizar o uso de um mínimo. O que significa consumir 
menos, usar as coisas por mais tempo, reciclar os materiais ... as 
ideias, as visões amplas gerais, não-especializadas e interativas, de 
uma equipe que o designer pode trazer para o mundo, agora devem 
ser combinadas com um senso de responsabilidade. Existem 
muitos campos em que o designer precisa aprender a “desdese-
nhar” (desdesign). Talvez, dessa forma, estaremos ainda a tempo de 
“sobreviver através do design” (Papanek, 1971, 307).

Movido por seu senso crítico, Papanek idealizou propostas de 
projetos voltados ao humanismo projetual, evidenciando o papel do 
design perante a sociedade como prática criativa e inovadora, capaz de 
contribuir efetivamente na proposta de melhorias e soluções aos pro-
blemas relacionados ao bem- estar humano. Aprofundava-se em seu 
discurso uma abordagem do design para a responsabilidade social.

Concomitante ao discurso de Papanek, alguns estudos reali-
zados por cientistas econômicos questionavam a necessidade de 
diminuição e/ou controle de práticas do desenvolvimento capitalista: 
Herman Daly (2008) previu a necessidade da defesa da transição na 
economia, do estado de crescimento para um “estado estacionário”, 
onde a escala de produção não excedesse a capacidade natural 
provida pelos ecossistemas; Georgescu-Roegen (2008), pai da 
“Teoria Bioeconômica” e precursor dos estudos que demonstram 
a relação entre a lei de entropia e os processos econômicos, que 
sugeriu o estímulo às ações que podem contribuir para um desenvol-
vimento local, adequado às especificidades de cada território a fim de 
desenvolvê-lo garantindo sustentabilidade ao mesmo; e ainda, Serge 
Latouche (2009), autor da teoria do “Decrescimento Sereno e Con-
vivial”, um conceito que permite agir na busca por modos sustentá-
veis de desenvolvimento e que apresenta traços característicos de 
algumas formas de atuação do design na atualidade, como o design 
para o desenvolvimento e o co-design.

Segundo Latouche, decrescer não se trata de um crescimento 
negativo, mas do crescimento adequado às necessidades reais de um 
grupo ou comunidade, evitando desperdícios, fazendo o uso mais 
efetivo de todo material e energia disponíveis e demais potenciali-
dades do local. O “Decrescimento Sereno”, neste sentido, pode ser 
entendido como conjunto de políticas democráticas e participativas que 
propõe uma desaceleração do ritmo econômico visando proporcionar 
melhor qualidade de vida, sobretudo de países emergentes - uma 
atitude de justiça, como afirma Edgar Morin (2015), ao mencionar que o 
desenvolvimento mundial se constituiu num “etnocídio” para pequenas 
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populações, argumentando que sob a égide do neoliberalismo, foram 
ignorados os contextos culturais das civilizações colonizadas, não consi-
derando suas singularidades, seus saberes e fazeres e toda a riqueza de 
sua oralidade, ações que devem ser reparadas.

Deste modo, podemos dizer que a ‘Partilha do Sensível’ enquanto 
ação de design, ocorre quando desenvolvida por alguém, seja este 
alguém um criador ou um designer, possibilita o envolvimento e ação 
do outro (sujeito, agente social) sobre este algo desenvolvido. A ação 
do sujeito ao partilhar é política, ou seja, o ato de criação é uma possibi-
lidade para que as pessoas partilhem (repartir, dividir, compartilhar, ter  
parte,  participar)  o  comum.     Deste  modo,  podemos  relacioná-lo  
à  ação  dos  designers  na contemporaneidade, que ao observarem 
questões da sociedade e do sujeito social como propostas de ação, 
constroem diferentes caminhos e bifurcações como:

• Uma proposta que venha a partir da concepção do designer 
para a sociedade; ou,

• Uma proposta que venha a partir da necessidade ou proposta 
dos sujeitos sociais; ou,

• Uma proposta que seja desenvolvida em processo colabora-
tivo integrando sujeitos não especializados na área e os profis-
sionais de design, entre outras possibilidades que possam ser 
constituídas.

Para Manzini (2015), testemunhamos uma onda de inovações 
sociais à medida que passam a ser consolidados processos de co-
-design - modos de atuação onde novas soluções são sugeridas e 
novos significados são criados. Em seus estudos mais atualizados a 
respeito do design e do papel dos designers na atualidade, reflexões 
que se pautam nas mudanças aceleradas que vivemos na contempo-
raneidade, o autor denomina como “design difuso” aquele realizado 
por leigos e “design especializado” o realizado por profissionais do 
design, e destaca a colaboração como forma emergente que pode 
apoiar mudanças sociais significativas, da agricultura à alimentação, 
da habitação colaborativa às plataformas digitais e interativas, des-
tacando que o design para inovação social é o campo de ação mais 
abrangente e dinâmico para designers experientes e inexperientes 
nas próximas décadas.

Em sintonia com este pensamento, Rancière assinala que “os uni-
versos de percepção não compreendem mais os mesmos objetos, 
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nem os mesmos sujeitos, não funcionam mais nas mesmas regras, 
pois instauram possibilidades inéditas: não é simplesmente que as 
revoluções caiam do céu, mas os processos de emancipação que fun-
cionam são aqueles que tornam as pessoas capazes de inventar prá-
ticas que não existiam ainda” (Rancière, 2009, p. 8).

Em uma realidade onde se estuda e discute o papel dos designers 
perante a inclusão, a responsabilidade ou às ações sociais, podemos 
verificar que o Brasil se tornou um grande campo para aplicação das 
possibilidades do design. Mas, estamos preparados realmente para 
isto? Queremos ver e enfrentar estas situações? Sabemos mesmo 
atuar perante essas problemáticas, seja na concepção individual ou na 
atuação coletiva, interdisciplinar, transversal? Onde estão os projetos 
que atuam nestas linhas de ação?

Talvez, uma das possibilidades esteja centrada no universo do sen-
sível, ou seja, mais um design humanitário do que um design ligado a 
materialidade e ao consumo, ou seja, que a experiência dos designers 
com o universo da estética e do setor produtivo passem a ser apli-
cados a partir da conscientização política e em favor do ser humano 
em uma sociedade, pelo menos, um pouco mais justa. Que a capa-
cidade de criação e de concepção projetual nos leve e nos aprofunde 
nos caminhos do sensível.

DESIGN NO UNIVERSO SENSÍVEL – REFLEXÕES, 
CONHECIMENTO, INTERAÇÃO,  
COMPARTILHAMENTO EM AÇÕES

“O Design de uma comunidade expressa as contradições desta 
comunidade e será tão perfeito ou imperfeito quanto ela. O Design 
tem assim natureza essencialmente especular, quer como anúncio, 
quer como denúncia” (Bomfim, 1999, 151). Este mesmo autor ao 
analisar o design perante a sociedade contemporânea aponta que o 
objetivo ultimo do design é o sujeito e não o objeto, sendo assim, 
o ensino e a pesquisa em design devem dar mais atenção “aos conhe-
cimentos que se ocupam do ser, não apenas de sua dimensão fisioló-
gica ou racional, mas do ser em sua integridade, composto de corpo, 
alma e espírito” (Bomfim, 2003, 363).

A atuação com o design para a cidadania ou com responsabilidade 
social, cujo objetivo maior seja o sujeito e suas dimensões essenciais, 
como apontado por Bomfim (2003), implica no desenvolvimento de 
relações em um universo mais amplo e acessível, cujo desenvolvi-
mento torna-se possível pela via da interdisciplinaridade ou das pos-



Design Contemporâneo na ação política e social: interdisciplinaridades  
do sensível

55

sibilidades constituídas pela transdisciplinaridade. Para Piaget (1972) a 
interdisciplinaridade ocorre quando há reciprocidade nos intercâmbios 
e gera o enriquecimento mútuo e para Jantasch (1972) a interdiscipli-
naridade sob o ponto de vista dos valores globais deve ser obtida a 
partir da interrelação e da interdependência da ciência e da educação.

Tomando como parâmetro a interdisciplinaridade, a transver-
salidade e as possibilidades transdisciplinares o Laboratório de Pes-
quisa em Design Contemporâneo, vinculado ao Departamento e ao 
Programa de Pós-graduação em Design da Faculdade de Artes, Arqui-
tetura e Comunicação da UNESP, Campus de Bauru vêm desde sua 
fundação, em 2010, desenvolvendo estudos e pesquisas relativos as 
diversas vertentes do design contemporâneo e integrando o ensino, 
a extensão e a pesquisa a partir de temáticas que exploram o sensível 
e a conscientização das questões sociopolíticas, ambientais e cultu-
rais de nosso tempo  a partir de pesquisas que envolvem o sujeito na 
realidade contemporânea. Com esse enfoque, estão atualmente em 
desenvolvimento e aprofundamento as questões da alimentação, das 
deficiências visuais, do envelhecimento, da valorização dos saberes 
populares e artesanais tendo em vista os novos sujeitos, identidades 
e modos de vida no contemporaneidade, a importância da memórias, 
das histórias pessoais, da autoria, do simbólico, subjetivo e sensível, a 
Inclusão Social, a inovação e interação social, o desenvolvimento sus-
tentável, a experimentação, os hibridismos, diálogos, inter- relações e 
fusões no universo do design que se desenvolvam a partir de estudos, 
pesquisas e experimentos que venham a contribuir e que atendam a 
sociedade a partir das relações interdisciplinares, integrando a estética 
e a política no universo do sensível e do sujeito na contemporaneidade. 

Apresentamos a seguir as pesquisas desenvolvidas ou em desen-
volvimento que apontam estas questões.

A pesquisa RELAÇÕES ENTRE DESIGN E GASTRONOMIA NO 
CENÁRIO CONTEMPORÂNEO12 tomou como fundamento o fato de 
que mediante o crescimento populacional, das carências aos excessos, 
a alimentação ganha destaque na vida da sociedade contemporânea. 
O ato de alimentar envolve aspectos muito além da nutrição, tais como 
as questões econômicas, sociais, ambientais e culturais. Considerável 
número de produtos, processos e serviços surge motivado pelos desa-
fios do cenário atual, traduzindo-se em oportunidades para o design. 

12 Dissertação de Mestrado de Bruna Ramires Brito sob orientação da Profa. Dra. 
Mônica Moura, PPG Design UNESP, Bauru, 2017.
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A área alimentícia de atuação potencial do design é a gastronomia, 
cujas relações envolvem o ato de comer, os equipamentos, tecnolo-
gias, espaços, utensílios, processos projetuais e criativos, a estética do 
prato, além das responsabilidades sociais e ambientais, que podem ser 
exploradas através da inovação social e da sustentabilidade.

O cenário contemporâneo, centrado no  capitalismo e  consu-
mismo, padece com os  hábitos vigentes de produção e consumo, que 
impulsionam e geram os prementes problemas, como os impactos 
sociais, econômicos e ambientais (e.g., desigualdade social, consu-
mismo, obsolescência programada, aumento na geração de lixo e 
comprometimento dos recursos naturais). Assim sendo, buscando 
compreender e levantar as efetivas relações entre o design e a gas-
tronomia no cenário contemporâneo, nota-se que, diante das dispari-
dades entre tecnologia e miséria, desperdício e escassez, obesidade 
e subnutrição, é um requisito projetual desenvolver alternativas que 
suscitem vias para a inclusão social e melhor desempenho e aplicação 
dos recursos.

Diante deste cenário, o design pode se integrar à gastronomia, 
ajustando-se às mudanças e buscando soluções e inovações em bene-
fício de ambas as áreas e, sobretudo, da sociedade. Suas relações 
possuem um potencial maior do que, de fato, está sendo explorado 
nos dias de hoje; considerando que os recursos utilizados pelo design 
podem, além de intensificar as experiências gastronômicas, desenca-
dear novas perspectivas para inovar no mercado atual, tornando rele-
vantes os projetos que articulem opções de escolha mais eficientes, 
conscientes e menos dispendiosas.

DIRETRIZES AO DESENVOLVIMENTO DO LIVRO ILUSTRADO 
ADAPTADO A CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS VISUAIS13 é uma 
pesquisa que se propõe a analisar a interação envolvida no uso do livro 
infantil adaptado a crianças com deficiências visuais, avaliando sua efi-
cácia quanto à transmissão das mensagens verbais e visuais por meio 
da leitura tátil, a fim de verificar e apontar diretrizes adequadas à elabo-
ração de produtos editoriais inclusivos em pequena ou grande escala, 
cooperando com a reflexão acerca da atuação do design gráfico nos 
campos da educação, inclusão e da responsabilidade social. Partindo 
da premissa de que a leitura de livros infantis é uma atividade peda-

13 Pesquisa de Doutorado em desenvolvimento de Márcio James Soares Guima-
rães sob orientação da Profa. Dra. Mônica Moura e Co orientação da
Profa. Dra. Cassia Carrara Domiciano, PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
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gógica e de lazer que visa à formalização de conceitos e à vivência 
de experiências, atributos essenciais ao desenvolvimento cognitivo da 
criança independentemente de sua condição social, econômica e de 
sua capacidade física. Para atender à diversidade de públicos no intuito 
de contribuir com o desenvolvimento de produtos editorais inclu-
sivos, o design necessita aprofundar conhecimentos referentes aos 
processos de adaptação: compreender como as atividades de leitura 
de textos e de interpretação de imagens são realizadas pelas pessoas 
com deficiências; identificar requisitos projetuais; pesquisar materiais 
e modos de produção adequados.

A pesquisa DESIGN E MODA SOB A ÓTICA DA INCLUSÃO: 
MULHERES IDOSAS14 parte do princípio de que o design de moda 
pode atuar de modo socialmente responsável, considerando-se a 
capacidade de um produto de vestuário em possibilitar o bem-estar e 
maior qualidade de vida e conforto para os usuários, especialmente os 
idosos. Essa é a vertente desenvolvida nessa pesquisa, considerando 
um público que tem aumentado exponencialmente e que ainda não é 
bem atendido, as mulheres idosas. Na realidade atual os produtos para 
mulheres a partir de 65 anos apresentam problemas estéticos, de con-
forto, de qualidade e de propostas. E se registra um número reduzido 
de empresas que desenvolve esse tipo de produtos para as senhoras.

Para tanto, o projeto atuando com a vertente do design mais 
responsável socialmente pretende conscientizar os designers para 
como e de que forma deve ser desenvolvido o vestuário para idosas, 
reforçando a inclusão de um público que é pouco notado, diante de 
um mercado que atende prioritariamente o público jovem. Onde não 
cabe, nem é correto ou aconselhável as adaptações em modelos pre-
existentes de vestuário destinados a outras faixas etárias. A inefi-
cácia é crescente e pode ser notada quando atentamos ao vestuário 
destinado ao público idoso com problemas de saúde e/ou deficiên-
cias físicas. Assim, pretendemos desenvolver metodologias que 
visem propor o desenvolvimento de um vestuário que possa incluir 
mulheres idosas e mudar os conceitos arraigados do design de 
moda – coleções para jovens mulheres de estrutura corporal esguia 
– atendendo ao desafio de observar e conhecer mais profundamente 
um público que parece estar na invisibilidade para que os desig-
ners atuais passem a se preocupar com propostas que atendam às 

14 Pesquisa de Doutorado em desenvolvimento de Mariana Dias Almeida sob 
orientação da Profa. Dra. Mônica Moura e Co orientação da Profa. Dra. Ana Cristi-
na da Luz Broega (UMINHO), PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
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mulheres que possuem necessidades físicas, fisiológicas e psicos-
sociais diferente das demais mulheres, porém importantes e essen-
ciais na sociedade contemporânea.

DESIGN MINEIRO E HIBRIDISMO CONTEMPORÂNEO: APRO-
XIMAÇÕES ENTRE O DESIGN E OS SABERES POPULARES15 é uma 
pesquisa desenvolvida com a integração de dois grupos de pesquisa 
(Núcleo de pesquisa percepção e cognição ambiental e GP em Design 
Contemporâneo: sistemas, objetos e cultura). Essa pesquisa parte do 
pressuposto de que a  aproximação entre os saberes populares e o 
design, tem se refletido em novos produtos, processos, técnicas e 
metodologias projetuais, na educação e formação dos designers no 
Brasil. Neste sentido, esta pesquisa pretende apresentar as relações 
entre artesanato e design através das possibilidades híbridas, refor-
çando as contribuições advindas da união entre habilidades manuais 
e processo criativo, capacidades técnicas e design, técnicas cultu-
rais tradicionais e tecnologia, processos produtivos artesanais e ino-
vação. Entende-se que estudos nesse sentido contribuem para um 
entendimento mais amplo de como as atividades criativas podem 
contribuir para pesquisa e desenvolvimento 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 contribui-
ções tanto no processo de revalorização do produto artesanal, espe-
cialmente aquelas voltadas à organização dos serviços e orientações 
para melhoria dos produtos e dos seus processos de produção, quanto 
no desenvolvimento de novos processos e tecnologias de design.

Dentre os benefícios notados no campo do design, pode-se 
considerar o potencial inovador advindo da experimentação prática 
que o trabalho caracteristicamente artesanal possibilita ao designer. 
O fazer manual estimula o designer a relacionar o pensar e o fazer, 
assim, o projeto toma sua real dimensão, que envolve a experimen-
tação, o transitar entre diferentes áreas e conhecimentos e a consoli-
dação, ou seja, a materialização do design na prática.

15 Pesquisa de Doutorado em desenvolvimento sob Orientação da Profa. Dra. Pau-
la da Cruz Landim e Co orientação da Profa. Dra. Mônica Moura, PPG DESIGN, 
UNESP, Bauru.
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A pesquisa JOALHERIA CONTEMPORÂNEA BRASILEIRA: 
ENTRE CAMINHOS E POSSIBILIDADES16 explora os debates que 
direcionaram o desenvolvimento da joalheria contemporânea aliados 
ao design socialmente responsável, uma vez que, questões levan-
tadas desde o início da década de 1970 concernentes ao uso de 
materiais, crítica a produção seriada desenfreada e o uso de materiais 
preciosos que degradam a natureza e o ambiente, entre outras ques-
tões, que fizeram parte do ideário dos joalheiros contemporâneos. Ou 
seja, a joalheria contemporânea com sua crítica ao uso de matérias 
nobres e o consequente incentivo a pesquisa de matérias alternativos 
atrelado as práticas artesanais de produção das joias, tem se configu-
rado como um exercício que valoriza o desenvolvimento de aspectos 
socialmente importantes e responsáveis. Estes aspectos se associam 
com as ideias de Victor Papanek, em Design for the real world (1971), 
e que contribuíram para a promoção de um novo paradigma, um novo 
caminho para o design e para o desenvolvimento do design social. 
Assim, o objetivo primário do design de criar artigos vendáveis, passou 
a ser pensado também com o objetivo social relacionado a satisfação 
das necessidades humanas em sintonia com o desenvolvimento sus-
tentável. Em suma, o design social exige novas qualidades e conheci-
mentos dos designers voltados a atributos que valorizem os aspectos 
sociais, culturais e ambientais da população, com vista ao desenvol-
vimento de artefatos materiais que satisfaçam necessidades reais 
e simbólicas. Essas necessidades se relacionam ao respeito pelas 
características das comunidades, das populações marginalizadas, 
sua cultura e ideais e que esteja atrelado ao desenvolvimento de pro-
dutos adequados a essa realidade.

O estudo da joalheria contemporânea no Brasil, tema desta 
pesquisa de doutorado, contribui neste sentido, ao apontar como 
as joias brasileiras e a valorização do uso de materiais alternativos 
e práticas artesanais se inserem com práticas consideradas social-
mente responsáveis.

Por exemplo, o trabalho da joalheira brasileira Mirna Miriam 
Korolkolvas com as comunidades amazônicas, resgata um olhar 
voltado às riquezas naturais da região e sua preservação. Seus 
workshops com a população de baixa renda destes pequenos vilarejos 

16 Pesquisa de Doutorado em desenvolvimento de Marlon Mercaldi sob orienta-
ção da Profa. Dra. Mônica Moura, PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
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lança uma nova luz ao processo criativo e produtivo local, respeitando 
os saberes artesanais ali existentes. Assim o fazer intuitivo e tácito é 
enaltecido por meio de novas técnicas e novos processos via design, 
contribuindo para agregar ainda mais valor à produção joalheira local e o 
respeito a natureza e a floresta.

ALFAIATARIA  NA  CONTEMPORANEIDADE:  PROPOSTA  
PARA  O  ENSINO-APRENDIZAGEM  E MODELO PARA NOVOS 
NEGÓCIOS17 é uma pesquisa que parte da premissa de que a alfaia-
taria muito além de ser um ofício secular artesanal, se apresenta na 
contemporaneidade, como um sistema que promove renovações e 
pode-se considerar este um dos papéis do design. Neste sentido a 
proposta desta pesquisa pretende oferecer novos conceitos e possibi-
lidades para a aplicação dos elementos da alfaiataria, ainda atrelados à 
tradição, como suportes de inovações para o design, ampliando opor-
tunidades para o artesanato de novas aplicações para as habilidades 
manuais e para as técnicas dominadas pelos artesãos, respeitando 
seu universo cultural e social.

A alfaiataria encontra-se inserida nos segmentos da indústria de 
confecção industrial. A indústria em questão possui relevante partici-
pação nacional, sendo a segunda maior geradora do primeiro emprego 
e da indústria de transformação, e mundialmente posiciona-se como o 
quarto maior parque produtivo de confecção do mundo.

Identifica-se que o design tem uma característica de sistematizar 
pelo processo projetual a relação do fazer artesanal dentro do industrial, 
como na alfaiataria, que o produto depende de processos tanto artesa-
nais como industriais para seu desenvolvimento, assim, o modelo con-
tribuirá na aplicação em âmbito acadêmico e mercadológico na busca 
de conhecimentos advindos da alfaiataria no construto do produto do 
vestuário de moda na contemporaneidade em sua contribuição para 
com a sociedade e os setores produtivos e econômicos.

A pesquisa DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS 
OPEN DESIGN NA INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO BRASILEIRO18 

busca informar aos envolvidos com o desenvolvimento e confecção de 
moda, a respeito do que é e de como implantar projetos Open Design 
em suas empresas. Desta forma, pretende- se disseminar a cultura 

17 Pesquisa de Doutorado em desenvolvimento de Valdirene Vieira Nunes sob 
orientação da Profa. Dra. Mônica Moura e Co orientação da Profa. Dra. Marizilda 
Menezes, PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
18 Pesquisa de Mestrado em desenvolvimento de Mariane Torrezan Marchesi sob 
orientação da Profa. Dra. Mônica Moura, PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
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Open Design, ainda escassa, pelos campos da Moda. Afinal, projetos 
deste tipo são especialmente interessantes como agentes sociais, 
pois compartilham o design de forma acessível, não deixando que as 
criações e inovações se restrinjam a poucos.

Assim, por disponibilizar as instruções de como construir um arte-
fato e colocar, portanto, nas mãos do usuário a capacidade de fazê-
lo, situação em que o designer permite que o sujeito usuário adquira 
poderes. O primeiro deles é a própria acessibilidade ao produto, uma 
vez que seu custo é drasticamente reduzido, fazendo com que mais 
pessoas possam ter contato com projetos que envolvem melhorias. 
Em seguida, o usuário-produtor também se empodera da capacidade 
de modificar o artefato a seu gosto e necessidade, permitindo o uso 
da criatividade e a obtenção de um produto personalizado. Também, 
ao confeccionar sua própria peça, o usuário compreende os processos 
que envolvem sua feitura, podendo substituir partes danificadas com 
o uso por si mesmo, aumentando a vida úti l de seu objeto e evitando 
novos investimentos. Além disso, produzindo localmente, o comércio 
daquele lugar se beneficia da venda das matérias primas necessárias. 
E, por fim, se sentindo competente para perfazer suas próprias peças, 
o sujeito se envolve emocionalmente com o produto e sente-se capaz, 
tanto de produzir algo em seu benefício, mais adequado, mais confor-
tável, em sintonia com as opções e gostos estéticos, bem como ter 
acesso ao design de moda.

OPEN DESIGN E FABRICAÇÃO DIGITAL NO DESIGN DE 
MODA: MODELO DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS19 
é uma pesquisa que resgata práticas de Co criação antigas e as ressig-
nifica com base nos princípios do movimento Open Source Software e 
nas possibilidades ofertadas pela internet, em especial no que diz res-
peito à conexão de diversas pessoas ao redor do mundo e ao compar-
tilhamento de informações e projetos digitais. Tendo as tecnologias de 
fabricação digital como potenciais aliadas, uma vez que possibilitam 
a materialização e personalização de arquivos digitais compartilhados 
online, o open design permite que os usuários se tornem sujeitos 
ativos nos processos de design e produção.

Nesse sentido, o open design pode ser entendido como uma 
prática que leva à inovação social, pois eleva a capacidade de agir da 

19 Pesquisa de Doutorado em desenvolvimento de Iana Perez sob orientação da 
Profa. Dra. Mônica Moura, PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
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sociedade. Para empoderar os usuários (que passam a ser Co cria-
dores), projetos de open design lhes fornecem as informações e 
ferramentas necessárias para colocar em prática suas capacidades 
e, assim, resolver seus problemas e produzir aquilo que desejam e 
necessitam. No entanto, o ensino de design - em especial no âmbito 
da moda - atualmente não contempla o desenvolvimento de projetos 
de open design e a utilização de tecnologias de fabricação digital. Des-
tarte, o projeto de pesquisa de doutorado aqui relatado tem como 
principais objetivos: 1) identificar quais competências são necessárias 
para a atuação de designers de moda com open design e com tecno-
logias de fabricação digital, para então; 2) elaborar um modelo para o 
desenvolvimento de tais competências. Dessa forma, o projeto anseia 
contribuir para a formação de designers de moda aptos a se tornarem 
promotores de inovação social.

A pesquisa LINGUAGEM TRANSMÍDIA APLICADA A PRO-
DUTOS DO DESIGN CONTEMPORÂNEO20 pretende atuar na 
sociedade através de análises que estabelecem a participação de pro-
fissionais e criativos tanto do mundo acadêmico, como do universo 
profissional e industrial, procedentes de áreas interdisciplinares e 
transdisciplinares, relacionadas aos produtos do design contempo-
râneo em suas diferentes configurações, bem como as Tecnologias 
da Informação e produções audiovisuais, através das novas mídias. 
Tem como objetivo explorar os tópicos que integram a transmídia, para 
potencializar o processo projetual do design e assim, gerar o cruza-
mento de áreas na criação do conhecimento significativo, do mesmo 
modo, incentivar a interação social criativa, além de refletir sobre as 
relações e comportamentos existentes entre indivíduos e as mídias 
contemporâneas. O como já mencionado anteriormente, a incor-
poração das ferramentas que fornecem esta linguagem contribuirá 
na criação, disseminação e democratização do conhecimento, con-
seguindo ser mais accessível e diversificado, além de auto constru-
tivo ou auto produtivo, para, colocar discussões que se referem aos 
recentes produtos do design, a cultura colaborativa e interação social. 
Além disto, apontamos que os processos de pensamento e atuação 
também são considerados inovadores, pois ocorre primeiramente 
uma sistematização cognitiva do homem como ser pensante, para 

20 Pesquisa de Doutorado em desenvolvimento de Otniel Lopez Altamirano sob 
orientação da Profa. Dra. Mônica Moura e Co orientação da Profa. Dra. Cristina 
Portugal (PUC-Rio), PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
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posteriormente aplicar-se em mecanismos que contribuem nas ativi-
dades, que possam se desenvolver no cotidiano de modo individual e, 
por conseguinte, de modo coletivo. Finalmente, o desenvolvimento 
da pesquisa, fornecerá elementos sobre considerações na criação 
de possibilidades nos universos transmidiais e, consequentemente, 
abrir planos de expansão; de padrões de funcionamento; de indica-
ções de aplicação para os usuários e criadores envolvidos em redes 
colaborativas de produtos do design que atingem a sociedade como 
um todo.

DESIGN  E  AUTORIA  NO  OBJETO  EDITORIAL  CONTEMPO-
RÂNEO21  é  uma  pesquisa  que  se desenvolve a partir do estudo do 
objeto editorial contemporâneo envolvendo o diálogo interdisciplinar 
entre design e arte, agentes do desenvolvimento da produção cultural.

Sabemos que o design tem esta característica intencional quando 
intervém na relação homem e meio, homem e espaço, homem e 
objeto, o homem e o outro, o que gera, segundo Krippendorff (2001), 
uma responsabilidade de cunho político e social intimamente ligada 
à vida em sociedade. Assim, que chamamos nesta investigação de 
objetos editoriais contemporâneos, artesanais, experimentais, auto-
rais e independentes, enquanto produtos culturais, são objetos do 
cotidiano que remetem às práticas da vida humana de alguma forma, 
e portanto, podem vir a ser tradutores deste tempo.

É este o ponto que estamos buscando observar por meio de 
mapeamento do circuito comercial e análises de tais publicações. 
Não esperamos somente definir elementos estéticos e conceituais 
característicos deste segmento, mas também gerar uma série de 
reflexões, como o papel do designer autor, enquanto formador 
de opinião e produtor de cultura, além de diagnosticar, de acordo 
com as observações de Lipovetsky e Serroy (2015) a respeito do 
chamado capitalismo artista, a qualidade do notável crescimento 
físico deste circuito.

Ou seja, o que se está oferecendo hoje nas respectivas feiras de 
livros corresponde ao discurso propagado? A promessa de resgate 
de elementos manuais por parte dos autores condiz com os valores 
praticados dentro do circuito? Até que ponto a supervalorização é 
saudável? O acesso é democrático ou público acaba sendo sele-

21Pesquisa de Mestrado em desenvolvimento de Jorge Zugliani sob orientação da 
Profa. Dra. Mônica Moura, PPG Design UNESP, Bauru, 2018.
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cionado? As riquezas de possibilidades estéticas trazem consigo 
riquezas de conteúdo?

Portanto, a importância social destes pensamentos pretende nos 
aproximar de um olhar mais lúcido sobre todas as práticas que envolvem 
o objeto editorial com tais características na contemporaneidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A associação entre a situação sócio-política, econômica, ambiental 
e cultural, seja em âmbito mundial ou local chama os designers a assu-
mirem seus papéis como cidadãos e a contribuírem para a sociedade 
de forma efetiva. E é premente que essa efetividade se relacione, 
antes de tudo a mudanças de pensamentos e posturas e, mais do que 
tudo, a desenvolver o conhecimento e as reflexões a respeito da vida 
do ser humano, o sujeito na contemporaneidade. E o conhecimento a 
respeito do sujeito contemporâneo deve se dar pelo universo do sen-
sível, pela aplicação efetiva da interdisciplinaridade.

Estes pensamentos, textos e ações dos designers, quer no âmbito 
individual ou coletivo, ou ainda, por meio de entidades de classe, vem 
a destacar a relevância da ação do design para além da produção mate-
rial destacando e relevando o design para o sensível, entendido aqui 
como o espaço de ação política perante as possibilidades e desafios 
de compreensão do ser humano em sua complexidade e a ampliação 
da realidade para que, a partir do conhecimento construído pelo 
estudo e pesquisa bem fundamentados no caminho da observação, 
leitura e análise deste tempo, das pessoas e suas maneiras de estar 
no mundo, sejam exploradas as possibilidades de ação e inter-relacio-
namento que dêem voz e expressão as diversas sensibilidades e sub-
jetividades (tanto do designer quanto do usuário), alterando métodos, 
compartilhando conhecimentos e saberes e expandindo percepções 
e diversidades.

Que o sensível nos possibilite, pela via do conhecimento e do 
design, (re) construir uma sociedade mais justa e democrática pautada 
em uma realidade com maior dignidade e humanidade.
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Dessa maneira, o design é convidado a trabalhar conjuntamente 
com áreas como marketing, antropologia, arquitetura, entre outras, 
para  fornecer ao consumidor experiências cada vez mais singulares, 
que se constroem ao redor dos produtos e/ou serviços. Tal dinâmica 
é observável no setor de varejo, que tem dedicado especial atenção à 
criação de verdadeiras plataformas de inter-relação com seu público, 
uma vez que competem com a praticidade do comércio digital.

O termo “experience” (experiência) vem se apresentado com mais 
frequência em publicações na área de design, especialmente em duas 
perspectivas principais:  user experience (experiência de usuários) e 
product experience (experiência com produtos). A experiência de usu-
ários é uma perspectiva mais utilizada por pesquisadores da área de 
HCI (interação humano-computador), mais focada nas questões cogni-
tivas do usuário. A experiência com produto, por sua vez, é um termo 
que se refere a todas as possíveis experiências afetivas envolvidas 
na interação humano-produto, sejam  estas de tipo instrumental, ou 
mesmo não física  (RUSSO; HEKKERT, 2008).

Nesse sentido é construído o objetivo principal desta pesquisa, 
que visa aprofundar nas ferramentas fornecidas pelo design e áreas 
afins, para gerar experiências de conforto e apego com as marcas a 
partir dos ambientes/atmosferas onde são expostos seus produtos. 
Também é alvo do presente estudo investigar sobre os estímulos sen-
soriais utilizados nos pontos de venda, como os consumidores per-
cebem esses estímulos, e as diferenças existentes ao tratar com o 
público do sexo feminino como do masculino.

Intenciona-se assim, ampliar o panorama do campo de ação do 
designer e compreender como seus conhecimentos e destrezas podem 
ser utilizados para conduzir os clientes a experiências memoráveis e as 
empresas/marcas a aumentar os níveis de competitividade.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente estudo é do tipo qualitativo, de caráter exploratório e 
fundamentado em raciocínio indutivo. Dessa maneira, foi desenvolvido 
em três etapas norteadoras: pesquisa bibliográfica, coleta de dados e 
análise dos dados resultantes. 

A pesquisa de campo  foi desenvolvida no ambiente natural – local 
onde se vivenciam os fatos ou questões que estão sendo estudadas – 
e os dados foram coletados por meio de conversa direta com os partici-
pantes, observando como eles se comportam dentro do contexto real 
(CRESWELL, 2010, p. 208). Assim, a etapa de coleta de dados buscou 
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distinguir quais são os estímulos sensoriais presentes no desenvolvi-
mento do ambiente/atmosfera das lojas e a percepção dos consumi-
dores no que se refere a eles. Para este fim, fez-se um estudo de caso 
em duas lojas de moda: uma direcionada para o público masculino e 
outra para o público feminino, ambas possuidoras de experiências 
sensoriais. O pesquisador realizou observações detalhadas sobre o 
ambiente/atmosfera desenvolvidos em cada loja, para prosseguir com 
uma entrevista semiestruturada com os encarregados de construir as 
experiências sensoriais mencionadas.

Para a observação direta, desenvolveu-se um roteiro partindo 
das variáveis de design e os estímulos atmosféricos empregados no 
contexto de varejo , resultado da pesquisa de Haug e Borch (2015). 
O quadro 1 mostra a categorização das variáveis consideradas para a 
observação direta. 

Quadro 1:  Categorização das variáveis de projeto de loja. Fonte: < http://dx.doi.

org/10.1108/IJRDM-11-2013-0207>  Acesso em: 10/03/2016  (Adaptado - tradução nossa)

Para a coleta de dados foi programada uma visita real nas lojas que 
durou aproximadamente 10 minutos por participante. Nesse momento 
foi pedido para os participantes observarem a loja percorrendo o 
espaço em sua totalidade e imediatamente após a visita, o pesqui-
sador, que aguardava do lado de fora da loja enquanto eles a visitavam, 
realizou as respectivas entrevistas sobre as experiências sensoriais 
que conseguiram perceber e qual importância outorgavam a elas.

A segunda fase resultante da entrevista com os profissionais 
encarregados do ambiente da loja, foi analisada por meio do método 
de análise de conteúdo de Bardin (2011), que procura compreender cri-
ticamente o sentido dos diálogos, seu conteúdo manifesto ou latente 
e as significações explícitas ou ocultas. 

No que se referem aos consumidores finais, as entrevistas semies-
truturadas foram transcritas e posteriormente analisadas utilizando o 
mesmo método anterior, que, ao ser contrastado com as considera-
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ções resultantes do concernente às lojas, fornecem conclusões gerais 
sobre as experiências sensoriais das lojas em questão e da percepção 
que têm seus consumidores.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

O Design como experiência

O design de hoje é visto como uma ferramenta idônea para desen-
volver diálogos entre fabricação, produto e consumidor e pode-se dizer 
que é consequência de três importantes processos históricos que 
aconteceram de forma paralela e em escala mundial entre os séculos 
XIX e XX. O primeiro processo foi a industrialização que potencializou 
os procedimentos de fabricação e distribuição de bens para atingir as 
exigências dos consumidores. O segundo concerniu à  urbanização 
moderna caracterizada pela adequação das crescentes populações 
em grandes metrópoles. E finalmente o fenômeno da globalização, 
que apresenta até hoje uma integração de redes comerciais, transporte, 
mídia e comunicação (CARDOSO, 2008). 

Para o pesquisador Rhea (1992), desenvolver a experiência do 
design começa por o contexto vital que procura interagir com o cliente 
– etapa denominada de vinculação ou implicação. Nesta primeira 
etapa,  o consumidor percebe o diferencial do produto ou serviço: 
uma vinculação exitosa consegue atrair e manter o interesse, além de 
comunicar os valores fundamentais da marca e/ou produto. Na sequ-
ência, o ciclo continua com o compromisso onde o produto/serviço é 
adquirido e utilizado, para concluir numa etapa de desvinculação onde 
finalmente essa experiência passa a ser parte do repertório de vida do 
usuário (RHEA, 1992, p.40-48). 

Por consequência, o design é considerado um meio para expe-
rimentar e compreender o mundo. A partir dos bens de consumo, 
sistemas de transporte, equipamentos de produção, entre outros, é 
possível realizar uma leitura do contexto social, econômico, cultural 
e tecnológico que levaram à sua concepção e realização (LANDIM, 
2010, p.25).

Por outro lado o cenário atual cada vez mais agitado e globalizado, 
tem formado um consumidor mais exigente em termos estéticos, de 
desempenho, de conforto e de identidade, frente ao preço que está 
disposto a pagar; um consumidor que procura satisfazer suas neces-
sidades de consumo com aquilo que sente que o representa e que o 
ajuda a projetar-se para o mundo (GARCIA; MIRANDA, 2008). 
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Visto desta maneira, Moraes (2010) apresenta o “metaprojeto” 
como um sistema - produto/design - que enfatiza a coerência que deve 
existir desde a concepção dos produtos até as formas de divulgação 
(comunicação) e venda (distribuição).

Assim, o design é mais que a via pela qual as marcas se comu-
nicam e fazem conexão com seus clientes. Hoje o design tem que 
atingir tanto as necessidades praticas como as necessidades emocio-
nais dos consumidores, provendo ferramentas criativas que permitam 
ao usuário articular suas próprias visões do futuro.

Percepção

Tudo o que vemos, tocamos, escutamos, cheiramos ou experi-
mentamos leva consigo informações que penetram nossa memória 
sensorial por meio dos sentidos. Por isso, falar de percepção é referir-
-se ao processamento dos sinais que o ser humano recebe do mundo 
e que vão fazer uma impressão sensorial, criando dados sobre dife-
rentes características ou qualidades, prontas para serem analisadas 
(PRESS; COOPER, 2010, p.60).

Para que o estímulo seja percebido por nós, é necessário que 
tenhamos a atenção direcionada para o evento. A importância outor-
gada a cada acontecimento será aguçada conforme nossas necessi-
dades, interesses e valores (DAVIDOFF, 2001, p.144).

Assim, encontramos os processos de atenção e a sensação, que 
constituem uma complexa operação da mente receptora estimulada, 
seguidos pelo o processo de percepção. Ferrara (2007,  p.23) descreve 
a atenção como um ato indutivo que controla espontaneamente – ou 
cria condições artificiais de controle – das sensações provocadas por 
agressões aos sentidos. As sensações e suas associações ativam 
nossa memória e o compilado de experiências sensíveis e culturais 
vivenciadas no passado. 

Desse modo, é importante destacar o processo biológico de 
captação de estímulos presentes no ambiente. A sensação é o pro-
cesso de captação de energia que se encontra em forma de luz, calor, 
pressão, movimento, ou da presença de partículas químicas na atmos-
fera. Essa energia é absorvida por células nervosas dos órgãos senso-
riais e convertida em impulsos eletroquímicos que são transmitidos ao 
sistema nervoso central onde serão processados (IIDA, 2005).

Para entender processo de percepção, é preciso compreender a 
interação entre as sensações de ontem e de hoje, acionar juízos com-
parativos que se valem de pontos de convergência ou divergência 
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entre o armazenado do passado e o do presente. Esse acúmulo de 
informações compõem o repertório do receptor e sua atuação reflexiva 
sobre as próprias experiências (FERRARA, 2007; LE BRETON, 2009).

Existem diferentes elementos que auxiliam ao design para gerar 
experiências inovadoras e captar a atenção dos consumidores. Em 
espaços comerciais e de exibição, um bom emprego dos elementos 
perceptivos consegue quebrar o ritmo estético das fachadas, res-
saltando assim atributos que fazem parte de uma mensagem e que 
foram planejados para ser percebidos. 

Marketing e consumo

A partir do campo de estudo do marketing, pesquisadores como 
Kotler (1974) introduziram o termo de atmosfera para referir-se aos estí-
mulos sensoriais aplicados a pontos de venda, deduzindo assim, que a 
manipulação destes estímulos e a projeção de ambientes de compra, 
poderiam influenciar os consumidores e gerar respostas positivas, 
incrementando as expectativas de aquisição.

De forma similar, autores como Pine II e Gilmore (1999, p.31) têm 
desenvolvido o conceito “experience economy”, para auxiliar ao mercado 
na sua diversificação. Esta visão procura envolver os clientes/especta-
dores em experiência de imersão mais profundas e participativas. 

O marketing e especialmente o branding também utiliza as ferra-
mentas do design para gerar significado e suscitar conexões intensas 
com os consumidores. Dessa maneira, são construídas estratégias 
cada vez mais emocionais por equipes multidisciplinares. No branding 
emocional pode-se observar como do produto se passa para a expe-
riência – produtos preenchem necessidades, experiências preenchem 
desejos – como consequência,  da função se passa à emoção. (GOBÉ, 
2002). Embora as emoções sejam só fenômenos de curta duração que 
interrompem o fluxo normal das ações, elas são manipuladas por meio 
de distinções visuais e semânticas da cultura cotidiana para influir os 
comportamentos e atitudes do usuário (BONSIEPE, 2011, p.116).  

Assim mesmo é importante ressaltar que o consumo é considerado 
uma soma de ocorrências que se afastam do simples fato de comprar. 
O consumidor parte de um estilo de vida permeado por uma série de 
rituais com os quais busca construir um universo inteligível graças os 
bens que escolhe (DOUGLAS; ISHERWOOD, 2009, p.16-113). Dessa 
maneira, o consumo está carregado de sinais que ajudam a traduzir as 
relações sociais permitindo classificar coisas e pessoas, produtos e ser-
viços, indivíduos e grupos.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Observação direta

Na pesquisa de campo foi realizada uma observação direta das 
duas lojas de produtos de moda – feminina e masculina – por parte 
do pesquisador/designer. As observações foram realizadas o dia 
10/10/2016 e, a seguir, serão apresentados exemplos dos diagramas 
resultantes com suas respectivas descrições. 

A loja feminina possuía espaços de grandes proporções, tanto 
em área como em altura. Ao ingressar, foram identificados diferentes 
móveis expositivos como exibidores tipo balcão no centro do lugar e 
araras nos cantos principalmente. Os materiais mais destacados do 
mobiliário foram: aço inoxidável, aço oxidado, madeira de demolição 
tingida, madeira tipo pinho natural, o vidro e a cerâmica. Também 
foram achados tapetes gravados e diferentes cadeiras e poltronas 
com detalhes de pesponto à vista. Quanto à organização dos pro-
dutos, nos cantos da loja em geral encontrou-se a maioria dos pro-
dutos organizados por semelhança de cor principalmente.

 A loja feminina tinha uma asa lateral onde se expunha um tipo 
de produto específico. Esta área possuía uma divisão de vidro que 
mostrava um jardim que permitia a entrada de luz natural. Ali também 
estava situada a área reservada a bebidas e petiscos, onde era pos-
sível encontrar café, água, doces entre outros. 

O ambiente possuía diversos painéis onde se enquadravam as 
fontes de iluminação tipo led e as caixas de som. De maneira similar, 
apresentavam-se fileiras de luzes tipo spot dirigível, destacando 
algum tipo de produto. A distribuição destes elementos pode-se 
observar na figura 1.
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Ao ingressar na loja masculina, a primeira impressão gerada foi de 
organização. Em geral, nos cantos se encontravam os produtos dis-
tribuídos em diversos móveis e araras; estes iam desde as estruturas 
mais básicas em aço inoxidável e vidro, até estruturas cobertas em 
couro e com luz própria. Os materiais que predominavam no projeto 
geral da loja eram o concreto exposto, as pedras instaladas nas 
paredes, a cerâmica preta do chão e a madeira e o metal oxidado nas 
escadas e móveis.  

Outros elementos presentes e que tinham fins mais decorativos 
eram as luminárias, as plantas ornamentais, o televisor na parte 
superior esquerda do caixa com publicidade das marcas e o tapete 
de couro de vaca localizado no meio do piso que complementava o 
ambiente rústico do lugar. Abaixo da escada de madeira tinha ambien-
tada uma sala de estar com cadeiras e uma mesa de apoio para servir 
a água e café do tipo expresso para os clientes.

O interior da loja masculina apresentava vários tipos de ilumi-
nação, o lado esquerdo da entrada tinha 12 luminárias tipo spot dirigí-
veis, repartidas entre a vitrine e o início da loja. No ambiente a seguir,  
no canto esquerdo, apresentavam-se 6 luminárias de cor amarela 

Figura 1: Interior geral da loja feminina. Fonte: O autor
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Figura 2: Interior geral da loja Masculina. Fonte: O autor

de grande formato penduradas na parte mais alta do lugar, junto às 
caixas de som que estavam embutidas no teto. A localização destes 
elementos correspondem à figura 2.

Entrevistas com os encarregados das experiências 
das lojas

Em seguida à transcrição das entrevistas realizadas com os 
encarregados das experiências sensoriais nos espaços comerciais, 
realizou-se uma primeira leitura geral – leitura flutuante – a partir da 
qual foram especificadas as duas categorias principais – exterior da 
loja (vitrine) e interior da loja, assim como os temas internos, que 
providenciaram as informações relacionadas aos objetivos e que per-
mitiram codificá-las. Em seguida, os temas foram tratados por meio 
de índices que estão acompanhados de seus respectivos compro-
vantes - indicadores. O quadro 1 ilustra a estrutura seguida para a 
codificação da informação.
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 CATEGORIAS 
DE ANÁLISE

TEMAS

1. Exterior da 
loja (vitrine)

1A. Desenvolvimento geral da vitrine e sua finalidade.

1B. Elementos decorativos que acompanham os produtos.

1C. Uso de cores.

1D. Distribuição dos elementos no espaço.

1E. Elementos de iluminação e sua Manipulação.

2. interior 
Geral

2A. Base da experiência no interior da loja.

2B. Elementos de iluminação e sua manipulação.

2C. Uso de cores.

2D. Emprego de aroma e sua finalidade.

2E. Uso de som ambiente.

2F. Temperatura.

2G. Consideração do paladar e sua finalidade.

2H. Elementos no interior da loja.

2I. Experiência projetada da loja e sua finalidade.

Quadro 1: Categorias de análise e os temas correspondentes. Fonte : Autor

A categoria 1 busca indagar sobre o desenvolvimento das vitrines, 
o emprego de recursos que coadjuvam na exposição dos produtos e 
estimulam o sentido visual.  A categoria 2 trata os temas referentes 
ao interior geral da loja, iniciando pelo tema (2A), que faz alusão à base 
principal sobre a qual se sustenta a experiência no interior da loja. 

No desenvolvimento da experiência de varejo, o encarregado da 
loja feminina coloca como eixo norteador a feminilidade e ressalta que 
a experiência procura conectar as consumidoras com aquilo que é 
comum denominador nas mulheres, seu lado mais feminino.

Para o caso da loja masculina, o entrevistado diz que a base da 
experiência está direcionada ao atendimento do gosto masculino, 
detectando assim, características típicas do público–alvo, tais como a 
acessibilidade ao produto. 
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CATEGORIAS DE ANÁLISE Temas

1. Primeiro contato com a loja 
(só para participantes clientes) 1A - Motivos da aproximação à loja. 

2. Interação com o exterior da 
loja - vitrines. 2A - Sedução nas vitrines - elementos. 

3. Percepção de estímulos 
sensoriais (interior). 

 

3A - Percepção de estímulos visuais no ambiente.

3B - Percepção de estímulos cinestésicos no 
ambiente.

3C - Percepção de estímulos táteis no ambiente.

3D - Percepção de estímulos gustativos.

3E - Percepção de estímulos olfativos no ambiente.

3F - Percepção de estímulos auditivos no ambiente.

4. Percepção geral da 
experiência sensorial.

4A - Percepção sobre o ambiente sensorial em 
conjunto 

4B - Importância atribuída à experiência 
sensorial. 

Quadro 2: Categorias de análise e os temas para os visitantes. Fonte: Autor

Análise de dados dos visitantes

Na fase final da pesquisa, foi realizada a coleta de dados em campo 
junto ao público frequentador das duas lojas pesquisadas, visando 
captar as percepções acerca de suas experiências no ambiente estu-
dado. Foram entrevistados clientes e não-clientes tanto para a loja 
voltada ao público feminino, quanto para a loja voltada ao público mas-
culino. A seguir, apresenta-se o quadro 2 que ilustra as categorias prin-
cipais de análise de conteúdo das entrevistas assim como os temas 
internos que nortearam a discussão.

A categoria 1 referente ao primeiro contato com a loja, corres-
ponde às respostas somente daqueles participantes que afirmaram 
estar familiarizados com os lugares pesquisados. Nesta categoria 
surgiu o tema  que tratava sobre o motivo de aproximação às lojas 
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pesquisadas. Aqui as respostas coincidiram, os participantes mencio-
naram ter chegado pela indicação de um terceiro e por ter escutado 
sobre as marcas que ali se ofereciam. 

A categoria 2 procurou ilustrar sobre a interação com o exterior 
da loja, pontualmente com a vitrine e os elementos nela dispostos, 
enquanto a categoria 3 aborda a percepção dos estímulos sensoriais 
presentes no interior das lojas. Finalmente a categoria 4 buscava 
retratar a percepção que têm os participantes sobre os estímulos sen-
soriais como conjunto, assim como a importância que eles atribuem 
aos estímulos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o propósito de aprofundar os conhecimentos sobre as experi-
ências sensoriais que circundam os produtos e da incursão do design na 
geração de estímulos perceptíveis no contexto de varejo atual, desen-
volveu-se o presente trabalho de pesquisa.

A observação direta permitiu categorizar os estímulos sensoriais 
presentes nas lojas participantes da pesquisa, especialmente aqueles 
recursos que tinham relação direta com a profissão do design. Identificar 
os princípios do design – cor, textura, forma, composição, iluminação, 
dimensões e proporções, organização, distribuição, harmonia, emprego 
de materiais diversos, entre outros – apoiando os conceitos base, tanto 
de feminilidade como de masculinidade, nos projetos de experiência das 
lojas participantes, ratificando a aplicação das destrezas do designer nos 
espaços de varejo, especialmente na estimulação visual.

As entrevistas realizadas com os encarregados de manter as experi-
ências em cada uma das lojas participantes respaldaram as colocações 
emitidas pela observação direta, uma vez que os entrevistados assegu-
raram que muitos dos móveis e elementos compositivos das lojas foram 
desenvolvidos especialmente para esse projeto, tendo em conside-
ração, além do impacto visual e a consonância com o ambiente, a funcio-
nalidade deles para fornecer organização, fácil acessibilidade tanto para 
os vendedores como para os clientes, assim como versatilidade para se 
adequar a eventuais mudanças.

Outros recursos sensoriais – aromas, música, conforto térmico, 
bebidas e/ou petiscos – foram identificados como resultado da obser-
vação direta e das entrevistas com os encarregados das experiências 
das lojas: estímulos que talvez não apresentem uma relação direta com 
o design, mas que fazem parte de uma experiência sensorial integral. 
Estes estímulos – mesmo sendo utilizados em espaços comerciais 
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locais e sem seguir uma metodologia de projeto tão específica –  corres-
pondem às tendências utilizadas por marcas mundiais.

Os visitantes entrevistados concordaram com a importância da 
experiência de varejo ligando o ambiente ao atendimento. Eles desta-
caram como a somatória de fatores no ambiente gera um estado de 
conforto fazendo-os sentir mais à vontade para olhar os produtos.

A partir dos estímulos sensoriais e suas aplicações nos espaços 
comerciais, foi detectada a relevância que permanece para os estímulos 
visuais e a sutileza com que os demais estímulos são abordados no 
desenvolvimento de experiências dos casos aqui expostos.

Os dois casos evidenciaram utilizar os estímulos sensoriais com o 
fim de agradar a seus clientes, mas que estão apoiados principalmente 
mais por pressentimentos e pareceres próprios do que por metodolo-
gias de desenvolvimento de experiências propriamente ditas.

O trabalho realizado buscou contribuir com a identificação 
de lacunas existentes no que se refere ao design de experiências 
aplicadas ao varejo. Mesmo que as marcas e lojas entendam a 
importância das experiências como um todo – em particular as expe-
riências sensoriais – e o que elas possam significar para os consumi-
dores, ainda há muito por melhorar para desenvolver experiências 
completas e substanciais.
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O mundo mudou e por isso as necessidades também mudaram. As 
marcas hoje também podem representar lugares — espaços de convi-
vência social com identidades distintas. Por isso criar Identidade hoje 
não é um trabalho exclusivo do designer, por menor que seja o projeto. 

O presente texto apresenta, através de uma série de análises biblio-
gráficas e estudo de caso, questões essenciais para o entendimento 
dos conceitos que envolvem a Identidade de Marca e as marcas-ter-
ritório. Também discorre sobre a necessidade de investir em pesquisa 
para aumentar o repertório teórico da formação dos designers, contri-
buindo assim para tornar o Design, nos países menos desenvolvidos, 
mais assertivo e condizente com a realidade.

MARCA E IDENTIDADE DA MARCA: TERMINOLOGIAS 
E DEFINIÇÕES ATUAIS

Diante da confusão que algumas expressões possam gerar, para 
que a essência da pesquisa seja transmitida de maneira mais ampla e 
objetiva possível.

As marcas se tornaram parte fundamental do nosso dia a dia, 
influenciando nossas escolhas, seja de propriedade, serviço, produtos, 
pessoal ou qualquer outro fim que tenha a necessidade de comunicar 
um negócio dentro do modelo capitalista. “A premissa fundamental 
que rege seu valor é a de que vivemos sob o capitalismo — um modelo 
econômico que tem por base a sociedade de consumo” (TOMIYA, 
2010, p. 23).

Diferente de logotipo, que é apenas uma expressão gráfica, marca 
é um conceito muito mais amplo que engloba vários aspectos, como 
aponta Martin Neumeier: “uma marca é a intuição que uma pessoa 
tem sobre um produto, serviço ou empresa” (NEUMEIER apud 
WHEELER, 2012, p.12). Tomiya explica que a marca não é somente 
nome, logotipo ou design, mas sim a consistência entre promessa e 
entrega que resulta em uma experiência total (TOMIYA, 2010). Holt 
(2004) exemplifica de forma clara esta definição sobre promessa e 
entrega com relação à formação da marca:

Considere um produto de uma marca totalmente nova que será 
lançado (sem o aval/endosso de qualquer marca). Embora o produto 
tenha nome, logotipo, embalagem exclusiva e provavelmente design 
único — todos os aspectos que pensamos sobre marca —, esta ainda 
não existe. Nomes, logotipos, embalagens e design são o que deno-
minamos a parte tangível da marca, porém, esta ainda não tem uma 
história. A marca é vazia e não existe. Ela carece de significado. Agora 
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pense em uma marca já estabelecida. Pense, por exemplo, em um 
nome (McDonald’s, IBM, Brahma), um logotipo (Nike), um design 
único (iPod). A questão nesses casos é a entrega da promessa da 
marca ou a experiência (HOLT, 2004 apud TOMIYA, 2010, p. 25).

Quando se fala de marcas é comum projetar uma imagem visual 
ou publicitária pensando principalmente no logotipo, mas na verdade 
o que é relevante está por trás dessa imagem que criamos, pois esses 
aspectos “são consequência de uma  estratégia de marcas que reflete 
não apenas a cultura organizacional, mas também os objetivos dos 
acionistas, o contexto de negócio e, principalmente, a articulação de 
um posicionamento de marca” (TOMIYA, 2010, p.26).

De acordo com Wheeler (2012), uma marca precisa ir além de uma 
imagem e criar envolvimento, “estabelecer uma ligação emocional 
com os clientes, tornar-se insubstituíveis e desenvolver relações dura-
douras. Uma marca forte se destaca em um mercado saturado. As 
pessoas se apaixonam pelas marcas, confiam nelas e acreditam em 
sua superioridade”. (WHEELER, 2012, p.12)

A autora também explica que as marcas têm três funções princi-
pais: navegação, segurança e envolvimento. A navegação se refere ao 
fato da marca se diferenciar das outras diante da grande quantidade 
de opções existentes; segurança é essencial para que elas se comuni-
quem com qualidade, transmitindo aos clientes a sensação da escolha 
certa; envolvimento é o que faz as pessoas se identificarem com a 
marca (WHEELER, 2012).

Portanto, quando falamos sobre marcas, devemos considerar toda 
sua amplitude, seu engajamento e significado diante da sociedade na 
qual está inserida.

Toda marca precisa de uma imagem que projete seu modelo de 
negócio, seus conceitos, princípios, missão e visão — “a imagem e a 
percepção ajudam a criar valor; sem imagem, não existe percepção” 
(DAVIS in WHEELER, 2012, p.10). Desse modo, para que a percepção 
de marca passe a existir, é criada uma imagem que é caracterizada 
como a identidade de marca. Segundo Wheeler (2012):

A identidade de marca é tangível e faz um apelo para os sentidos. 
Você pode vê-la, tocá-la, agarrá-la, ouvi-la, observá-la se mover. A iden-
tidade da marca alimenta o reconhecimento, amplia a diferenciação e 
torna grandes ideias e significados mais acessíveis. A identidade da 
marca reúne elementos díspares e os unifica em sistemas integrados 
(WHEELER, 2012, p.14).
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Nesse caso, o design é a principal ferramenta para criar essa 
imagem e aproximá-la de uma boa percepção, “ele diferencia e incor-
pora os elementos intangíveis — como emoção, contexto e essência 
— que mais importam para os consumidores (CULLEN in WHEELER, 
2012, p.14). É essencial que a identidade esteja alinhada com os con-
ceitos da marca para que as pessoas possam codificar a linguagem 
através do repertório. “Como ocorre com a aparência das pessoas, o 
estilo gráfico da marca — do logotipo ao site na Web e a toda mídia 
impressa — é uma indicação segura da personalidade dela” (GOBÉ, 
2010, p. 129).

IDENTIDADE: UMA FERRAMENTA DE  VALOR  
RECONHECIDO

Há muitos séculos as marcas são utilizadas como recurso de iden-
tificação. De acordo com Meggs (2009): “na Idade Média, as marcas 
proprietárias eram obrigatórias e possibilitavam que as guildas contro-
lassem o comércio” (MEGGS, 2009, p. 522). Mas foi com a Revolução 
Industrial e a larga escala de produção e comercialização, que elas 
se tornam mais importantes e valorizadas. Contudo, seu desenvolvi-
mento de forma profissional — seguindo metodologias — foi intensifi-
cado somente a partir da década de 50 e isso se deve a dois principais 
motivos: primeiro porque a indústria e comércio tomaram grandes 
proporções com a globalização e a crescente demanda por bens de 
consumo, fazendo com que também aumentasse o interesse das 
novas empresas em desenvolver uma identidade institucional para se 
diferenciar no mercado; segundo porque, com o legado da Bauhaus 
e da escola de Ulm, o design passa a ser mais respeitado e enten-
dido como uma ferramenta essencial para transferir qualidade aos 
projetos. Segundo Armstrong “nas décadas de 1950, 1960 e 1970, 
o design gráfico tornou-se profissão” (ARMSTRONG, 2015, p. 67). 
Com isso, muitos designers independentes e escritórios de design 
passam a se dedicar exclusivamente ao desenvolvimento de pro-
jetos de identidade para atender essa demanda crescente. Segundo 
Meggs (2009):

Durante os anos 1950 e 1960 muitos designers norte-americanos 
(como Rand, Beall, Bass) e escritórios de design (como o Lippindcott 
& Margulies e o Chermayeff & Geismar) adotaram a identidade visual 
corporativa como principal atividade. Depois de desempenhar papel 
central na evolução do design gráfico e publicitário norte-americano 
durante os anos 1940 e início dos 1950, Rand passou a se envolver 
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mais com o projeto de marcas e sistemas de identidade visual em 
meados da década de 1950. Ele percebeu que, para funcionar por um 
longo período de tempo, uma marca deveria ser reduzida a formas 
elementares que fossem universais, visualmente únicas e estilistica-
mente atemporais (MEGGS, 2009, p. 529).

O design conquistou respeito diante dos empresários, que enten-
diam que quanto melhor fosse seu sistema de identificação, ou seja, 
quanto mais interessante fosse sua identidade, maiores as chances 
de se destacar em um mercado competitivo. A identidade portanto, 
passou a ser vista como fator fundamental, que ao longo dos anos teve 
seu valor diretamente relacionado com o valor da marca, agregando 
ainda mais grandeza ao projeto e despertando interesse das grandes 
empresas por profissionais mais experientes. Um bom exemplo 
disso é o caso da empresa de computadores NeXT, criado por Steve 
Jobs em 1985 — quando foi obrigado a deixar a Apple. Jobs já era 
um empresário experiente e sabia da importância de uma boa identifi-
cação institucional, por isso procurou um dos mais famosos designers 
de identidade do século, Paul Rand, para desenvolver sua marca: “aos 
71 anos, o designer gráfico nascido no Brooklyn já tinha criado alguns 
dos logos mais conhecidos do mundo, entre os quais os da Esquire, 
IBM, Westinghouse, ABC e UPS” (ISAACSON, 2011, p.238). Segundo 
Kroeger “ele não foi o primeiro designer a criar marcas viáveis, mas foi 
o que mais investiu na tarefa de tornar a marca uma arte” (KROEGER, 
2010, p.16), característica que possivelmente faz seu trabalho estar 
em uso até os dias de hoje.

Rand havia trilhado uma brilhante carreira, por isso conquistou a 
confiança de Jobs, que investiu 100 mil dólares para criação do logo-
tipo da sua recém criada empresa:

A empresa tinha não apenas um novo logo, mas um novo nome. 
Já não era Next, mas NeXT. Outros talvez não compreendessem a 
necessidade dessa obsessão com um logo, muito menos de pagar 
100 mil dólares por um. Mas para Jobs significava que a NeXT come-
çava a vida com um sentimento e uma identidade de nível mundial, 
mesmo que ainda não tivesse projetado seu primeiro produto. (ISA-
ACSON, 2011, p.239).

O caso do grande empresário Jobs, que fez história com seus pro-
dutos famosos pelo design impecável e por isso também é digno de 
referência para o tema em questão, é apenas um exemplo que ilustra 
o entendimento do quão relevante é a identidade de marca para as 
empresas. O trabalho de Rand, assim como o de muitos outros desig-
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ners de identidade de marca, se tornou a base de estudo e referência 
para o desenvolvimento de projetos futuros, já Jobs se tornou referência 
justamente pelo sucesso que obteve ao valorizar o design.

MARCAS-TERRITÓRIO: NOVAS NECESSIDADES 
EXIGEM NOVAS METODOLOGIAS 

A globalização trouxe aumento nas possibilidades de negócio e 
isso impactou na expansão de marcas conhecidas como globais. Esse 
crescimento se estendeu aos lugares, como as cidades, regiões e 
países. Da mesma maneira que acontece com produtos e serviços, 
os lugares, na busca de atrair investimentos e gerar oportunidades 
de negócio, também competem entre si. “Exatamente como as 
empresas, os lugares enfrentam uma competição global e sofrem 
impactos causados pelas revoluções em tecnologia e comunicações” 
(GALHANONE; DECOSTER, 2007, p. 130).

Sendo assim, a identidade é essencial para criar uma imagem de 
valor como acontece com as marcas convencionais (produtos, ser-
viços e negócio). Apesar disso, fazer essa gestão de uma marca lugar 
não é uma tarefa fácil, de acordo com Galhanone e Decoster (2007):

Um trabalho de gerência de marca para lugares tem que levar em 
conta sua imagem, os estereótipos vinculados ao lugar e, não menos 
importante, a realidade lá encontrada. O território de gerenciamento 
das marcas pode ser descrito como os corações e as mentes dos 
consumidores. As marcas diferenciam os produtos e representam 
uma promessa de valor, incitando crenças ou comportamentos e des-
pertando emoções. Na função de indicadores de estilo e status, os 
destinos turísticos oferecem aos consumidores os mesmos benefí-
cios que carros, perfumes ou relógios (GALHANONE; DECOSTER, 
2007, p. 131).

Se a identidade deve representar a essência da marca com intuito 
de gerar uma percepção real, ao desenvolver uma identidade para 
um lugar as metodologias precisam ser equivalentes aos desafios, 
que, de acordo com Galhanone e Decoster (2007), são enormes e de 
alta complexidade.  

Em um estudo recente, Oliveira Junior at al fizeram uma análise 
na qual evidenciam a necessidade de se preocupar com a cultura 
local para gerar o senso de pertencimento de pessoas em projetos 
de marcas-território. O estudo faz uma análise sobre o desenvolvi-
mento de projeto para as marcas-território do Brasil e Espanha, na qual 
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encontram indícios de que a preocupação da gestão desses projetos 
foi apenas de atingir o público externo, sem a intenção de causar o 
senso de pertencimento dos moradores locais. “Através de uma série 
de recursos, incluindo o desenho, as marcas transmitem uma imagem 
comercial que é projetada para representar a maneira como o país gos-
taria de ser visto, e não como de fato ele é” (OLIVEIRA JUNIOR at al, 
2016, p. 147). 

Nesse mesmo estudo, os autores apontam o projeto de identi-
dade criado para a cidade do Porto (Portugal) como um bom exemplo 
de metodologia que se preocupa com a cultura local e o senso de 
pertencimento dos cidadãos. “O projeto foi desenvolvido sob um 
novo olhar, voltado para os cidadãos da cidade, que iriam participar 
da criação através de opiniões particulares” (OLIVEIRA JUNIOR at al, 
2016, p.148). Apesar de simples, pois a participação dos cidadãos foi a 
de sugerir ícones que iriam compor a identidade criada, o resultado foi 
surpreendente e obteve uma ótima repercussão, ganhando durante o 
ano de 2016 diversos prêmios, em várias partes do mundo: Nova York, 
Stambul, Londres, Coréia do Sul e ainda América latina! 

Tal análise nos leva a pensar na complexidade, desafios e neces-
sidades para criar uma identidade de marca-território, sendo que os 
métodos usados para criação de identidades convencionais podem 
não abranger todas as demandas contemporâneas. Considerar o con-
texto, respeitar a cultura local e gerar o senso de pertencimento são 
primordiais para esse processo.

O DESIGN NA CONTEMPORANEIDADE

Através do design é possível entender os hábitos e estilos de vida 
do ser humano, principalmente por se tratar de um campo criativo 
que desenvolve projetos que serão parte do cotidiano das pessoas e 
deverão se mantém vivos com o tempo — “a maioria das experiên-
cias que temos ao nosso dispor não é acessada a qualquer momento 
pelos sentidos, mas por meio da memória” (CARDOSO, 2013, p. 73), 
fazendo desta um recurso precioso. De acordo com Moura, “refletir 
sobre o design implica especialmente no pensar sobre a contem-
poraneidade e nos reflexos e movimentos que ocorrem nos modos 
de criação, produção e na vida do homem que são explicitados no 
design contemporâneo” (MOURA, 2010, p.2).

Ainda segundo a autora, o design contemporâneo é o design 
do tempo presente. Sua expressiva produção considera o passado 
e relações históricas sociais vivenciadas para que tenha excelência, 
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comprovando assim a necessidade de se relacionar com outras disci-
plinas, como a arte, arquitetura, engenharia, moda, sustentabilidade, 
ergonomia, entre outras que compõem o repertório. Nesse aspecto 
corrobora Domiciano (2015) ao destacar que na contemporaneidade 
o trinômio arte, ciência e tecnologia se manifesta em todo projeto de 
design, sendo não apenas uma relação de “cooperação entre as disci-
plinas, mas uma relação de dependência que o processo de projetar 
em design cria com as temáticas, o público e o universo histórico, cul-
tural e visual de cada projeto” (DOMICIANO, 2014, p.254)

O design contemporâneo é, portanto, formado por sistemas 
coletivos, no qual cada grupo é composto pela multidisciplinaridade. 
Diversidade, multiplicidade, visões de mundo diferenciadas, intera-
ções entre imaginário e culturas, entre outros aspectos caracterizam 
o design contemporâneo como mais amplo e consistente, através da 
incorporação dos desafios políticos e sociais. Ainda de acordo com 
Moura, o design na contemporaneidade é rico em relações:

É uma grande rede, um tecido repleto de significações e semioses 
resultantes do entrelaçamento e articulação de signos que geram 
linguagens diferenciadas. Essa grande rede flexível atua na esfera da 
informação, comunicação e expressão, produzindo diferentes níveis 
de conhecimento, tendo como o foco central o homem e as dinâmicas 
e produções culturais que o envolvem. (MOURA, 2011, p. 281).

Segundo Rafael Cardoso, é preciso abdicar da premissa de que os 
problemas não têm solução e ter em mente que “uma das grandes 
vantagens de reconhecer a complexidade do mundo é compreender 
que todas as partes são interligadas” (CARDOSO, 2013, p. 42). Sendo 
assim, é preciso somar os conhecimentos com a finalidade de propor 
soluções que atendam as demandas existentes. O design por muito 
tempo propôs soluções projetuais para a sociedade que carecia de 
muitos resultados, agora é preciso dialogar com as pessoas para que 
os projetos sejam mais significativos e inclusivos. O mundo evoluiu e 
as necessidades também. 

O usuário, leitor, consumidor, enfim, o alvo do projeto mudou. Eles 
são, segundo Domiciano (2014), “produtores e difusores de suas pró-
prias produções” sendo que aquilo que lhes é oferecido pelo design 
deve ir além, “deve instigar, fazer pensar ou, no mínimo, despertar 
alguma emoção.” Essa nova postura do usuário modifica, inclusive, o 
processo do fazer o design, e portanto, gera novas formas de, ou seja, 
novas ações metodológicas, onde ele intervém e participa.

O design contemporâneo deve refletir a essência do que o mundo 
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atual precisa, e é necessário explorar esse novo repertório multidis-
ciplinar, revendo muitos conceitos para atualizar a teoria e a prática, 
adequando-as para a realidade de cada lugar, para que a formação 
em Design seja mais promissora. De acordo com Bonsiepe (2011), é 
preciso criar uma ciência do design, investir em pesquisa para desen-
volver bases teóricas, melhorando a prática do design e não se limitar 
a repetir o que foi feito em países desenvolvidos, pois as necessidades 
dos países da América Latina, por exemplo, são diferentes devido à 
sua herança histórica.   

RIO 450: DESIGN CONTEMPORÂNEO NO  
DESENVOLVIMENTO DE IDENTIDADE DA MARCA

A cidade do Rio de Janeiro completou em março de 2015, 450 anos. 
Como Patrimônio Cultural da Humanidade desde 2012, a Marca Rio é 
um ativo intangível que está na memória de todos e, “ao se guardar 
na memória uma marca, inicia-se um processo de comunicação e 
cultura, que entrelaça sentimento e racionalidade, tendo como pano 
de fundo a construção da memória” (FREITAS; GOTARDO; SANT’ 
ANNA, 2015, p. 4).

Com intuito de desenvolver a identidade da marca comemora-
tiva, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro promoveu um concurso 
público, no qual a Crama Design Estratégico superou seus 27 concor-
rentes. Segundo o jornal O Dia (2014) o projeto escolhido foi apresen-
tado pelo então prefeito Eduardo Paes em 21 de maio de 2014, e teve 
como resultado uma proposta que foi além das expectativas, normal-
mente representadas pelos pontos turísticos da cidade, como as pai-
sagens icônicas e o Cristo Redentor. De acordo com o prefeito Paes “A 
marca é fantástica. Tem leveza e é a cara do carioca. Você pode brincar 
com ela, transformar em sua demonstração de amor pelo Rio. Vamos 
comemorar e saudar a carioquice” (O DIA, 2014). 

Com conceito irreverente e criativo, o projeto tem a formação de 
um rosto sorridente visto de perfil, e de maneira complementar apa-
recem os números que formam os 450 anos celebrados pela cidade. 
Mas, segundo Ricardo Leite, diretor de criação da Crama Design 
Estratégico, “o grande diferencial dessa marca é que ela dialoga com 
a sociedade que, hoje, deseja ter voz” (O ESTADO RJ, 2014). Diferente 
dos projetos padrões de desenvolvimento de identidade, no qual a 
equipe, geralmente formada apenas por designers, desenvolvem o 
projeto por completo (e às vezes a criação também acontece apenas 
por um profissional), a Crama Design Estratégico propôs uma solução 
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Figura 1: Logotipo do projeto Rio 450. Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2014 

(fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/169617/4131016/Rio450_manual.pdf)

na qual incluísse a comunidade para fazer parte do desenvolvimento 
da identidade com a intenção de gerar o senso de pertencimento do 
carioca com a sua cidade. Portanto, cada pessoa poderia interagir com 
a marca, criando personalidades para sua representação.

Era preciso desenhar uma marca que representasse o cidadão do Rio 
de Janeiro em toda a sua diversidade étnica, social e cultural. Uma 
expressão que identificasse a beleza de cada um e a riqueza de todos 
juntos e misturados. Uma marca que pudesse motivar e engajar mais 
de 6 milhões de pessoas numa festa que celebra muito mais que 450 
anos, celebra o orgulho de ser quem somos (CRAMA, 2014).

Diante disso, o resultado é uma identidade de marca autêntica, 
inclusiva e rica em seu conteúdo. A proposta de interação gera uma 
gama de possibilidades que proporciona diversidade e também por 
isso aumenta a possibilidade de que os cidadãos se sintam incluídos 
justamente por fazer parte do processo. 

Apesar de tudo, a proposta à princípio não foi compreendida 
por todos. “Para muitos a marca é pobre, simples demais, não 
é intuitiva, não faz qualquer sentido ou mesmo referência ao Rio” 
relata do Jornal Estado do Rio (O ESTADO RJ, 2014), que acres-
centa que por ser uma ideia inovadora é comum não ter acei-
tação à primeira vista. Segundo o jornal há também uma pequena 
falha de legibilidade, podendo se ler tanto 450 como 405, mas 
ainda sim representa um grande potencial (O ESTADO RJ, 2014). 
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Figura 2: Sugestões de interações com o logotipo. Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio 

de Janeiro, 2014 (fonte: http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/169617/4131016/Rio450_

manual.pdf) 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora a análise sobre o projeto Rio 450 não se aprofunde para 
verificar a eficiência da metodologia no sentido de gerar o senso de 
pertencimento dos cariocas, é possível compreender que se trata de 
uma metodologia que dialoga com a contemporaneidade, pois é um 
projeto multidisciplinar que se relaciona com as linguagens envolvidas, 
respeitando-as e criando possibilidades inclusivas. É sabido que uma 
marca precisa ir além de uma imagem, é preciso criar envolvimento 
e estabelecer uma ligação emocional com seu público. E isso só é 
possível através de um histórico de ações, inclusão e coerência — 
comprometimento com a promessa e entrega. No caso da marca ana-
lisada, ela ainda cria não só um vínculo emocional, mas à intervenção, 
numa relação de co-autoria.

O Design nos países subdesenvolvidos passa por um momento 
delicado, no qual ainda está tentando se estabelecer. Por mais que haja 
centros especializados, principalmente nas grandes capitais do Brasil, 
por exemplo, os problemas a serem resolvidos ainda são enormes. 
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Como sugere Bonsiepe (2011), é preciso investir na pesquisa para que 
o design seja respeitado e entendido como uma ferramenta essencial 
para solução de problemas - assim como foi há 60 anos atrás nos 
EUA e Europa.

Embora a questão central seja relativa à necessidade de desenvol-
vimento de metodologias específicas para marcas-território, o estudo 
aborda questões que vão além disso, demonstrando que a pesquisa 
é um caminho promissor para fazer uma ponte entre o entendimento 
das necessidades sociais até a formação de novos profissionais, con-
tribuindo para que no futuro a resolução de problemas sejam menos 
superficiais, levando em consideração as novas relações através da 
formação dessa grande rede de conhecimento.
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INTRODUÇÃO

A saúde e o bem-estar estão vinculados às pesquisas na área do 
design com ênfase em ergonomia. Adentrando às definições e sinô-
nimos de termos como o “bem-estar”, pode-se encontrar o termo 
“qualidade de vida” presente nos estudos de design projetual e em 
ergonomia, sobretudo quando a questão é a realização de tarefas e 
outras práticas, como as realizadas em ambiente de trabalho.
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Compreende-se que em ambiente de trabalho, devido à agilidade 
necessária para produções e à demanda empresarial ou mercadológica, 
os indivíduos podem adotar posturas indevidas e longa permanência 
nestas. A adoção de mesma postura por longo período de tempo, como 
a postura sentada, está relacionada às dificuldades que comprometem 
o conforto do indivíduo e saúde nas extremidades dos membros infe-
riores relacionadas à área vascular, devido à inadequação da postura 
pelo mobiliário, ambiente de trabalho, exigência de determinadas ativi-
dades, etc.

Desta forma, verifica-se que é imprescindível, nos estudos em 
design em ergonomia, avaliar os tipos de esforços, desconforto e con-
forto do trabalhador que adota postura sentada.

Entendendo a importância do design na elaboração de produtos pre-
sentes no dia-a-dia do trabalhador para possibilitar maior oportunidade 
e melhora da qualidade de vida, foi realizada uma pesquisa de caráter 
bibliográfico quanto à essencialidade do design ergonômico nas melho-
rias de aspectos salutares,  com  ênfase  na área vascular, bem como foi 
realizada uma pesquisa exploratória, cujo método de realização experi-
mental com usuários pode proporcionar um substancial número de vari-
áveis no desenvolvimento de um produto e sua avaliação.

O presente estudo, como sendo a primeira etapa de uma extensa 
coleta de dados, teve como finalidade avaliar os sujeitos que exercem 
trabalho na postura sentada, dando enfoque às percepções psicológicas 
e físicas quanto os graus de desconforto, e por meio deste retorno, ser 
possível desenvolver, integrando estudos no design ergonômico, uma 
plataforma ativa de apoio plantar a fim de proporcionar melhor retorno 
venoso dos membros inferiores. A segunda etapa avaliativa a ser desen-
volvida posteriormente, consiste em avaliar os mesmos usuários quanto 
às classificações de CEAP (Classificação clínica, etiológica, anatômica 
e fisiopatológica), a existência de insuficiência venosa nos membros 
inferiores por meio de um aparelho de Ultrassonografia Doppler Venoso 
fornecido pela Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu, com 
a colaboração do professor Dr. Matheus Bertanha e a volumetria dos 
membros inferiores pelo aparelho de pletismografia a água nos perí-
odos antes, durante e após o exercício com a plataforma ativa de apoio 
plantar, construída pelos dados e sugestões na primeira etapa.

O objetivo desta primeira etapa da pesquisa foi aplicá-la em indi-
víduos trabalhadores que permanecem por longo período em postura 
sentada, na finalidade de adquirir respostas quanto aspectos ergonô-
micos e percepções gerais a fim de desenvolver conceitos e ideias sobre 
uma plataforma ativa de apoio plantar para auxiliar no retorno venoso.
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O DESIGN PROJETUAL E INOVAÇÃO

Adentrando no assunto abordado pela presente pesquisa, torna-
-se imprescindível reconhecer que o design, segundo Landim (2010, 
p.25), de acordo com a concepção de ideias e criação de produto é 
importante instrumento capaz de possibilitar maior qualidade de vida 
ao usuário, e ligado aos interesses comerciais leva ao crescimento evo-
lutivo do design na pluralidade de artefatos. Devido ao fato de haverem 
diferentes artefatos com variados graus de complexidade tecnológica 
e evolução quanto produção, Barroso Neto (1986) explica que é essen-
cial o design se transformar em atividade multidisciplinar.

Desta forma, compreende-se que o design é disciplina que é capaz 
de envolver áreas equivalentes ao design de projetos que permite maior 
gama de conhecimento nas relações, proporcionando o surgimento de 
soluções e recursos para produção de diferentes artefatos.

Com base no conhecimento sobre design e multidisciplinaridade 
nas tarefas de criação, percebe-se que para desenvolver produtos 
é necessário relacioná-los aos aspectos de usabilidade. Sobre os 
aspectos de usabilidade, Silva & Paschoarelli (2006, p.200) explicam 
que para este, é analisado o desempenho do produto e sua segu-
rança pelas condições normativas e inovação. A partir disto, é pos-
sível reconhecer o design ergonômico, classificado por Paschoarelli 
(2003) como sendo um ramo no desenvolvimento de projetos no 
design, pelo qual se aplicam os conhecimentos de ergonomia a fim 
de transfigurar produtos em sistemas que envolvam conforto, segu-
rança, efetividade, sendo aceitáveis.

No que concerne o uso de produtos nas atividades, como lazer 
ou serviços, é possível constatar que o usuário experencia diversas 
sensações nas relações sistêmicas entre objeto, meio e usuário.

Nesta realização de atividade, foi compreendida que através 
de pesquisas de Iida (2016) os usuários necessitam realizar deter-
minadas atividades e movimentações a fim de conservar posturas 
adequadas, diminuindo possíveis desconfortos e causas na aparição 
de patologias derivadas. Iida (2016) ainda explica que aqueles que 
conservam a postura por muito tempo durante realização de tarefas, 
estão suscetíveis a desenvolver determinadas doenças em áreas dis-
tintas como musculares e até mesmo circulatórias. Para a diminuição 
destes problemas sobre conservação postural, verifica-se a necessi-
dade da realização de exercícios ou modificação na postura.

Na atual época, é visado o conhecimento para geração de arte-
fatos tecnológicos, na qual a produção de novos produtos segue o 
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desenvolvimento das ideias e avanço tecnológico, verificando assim, 
a necessidade de inovar, Löbach (2001), explica que devido a acele-
ração de tecnologia e o aparecimento de competidores, a concor-
rência intensificou-se, proporcionando estímulos para que industrias 
desenvolvam novos artefatos com melhorias inovadoras (melhorar 
produtos existentes), a fim de gerar vantagem competitiva.

A palavra “inovar”, segundo o Manual de Oslo (2004,p.56) tem por 
definição de sua aplicação “atividades de inovação”, que são etapas de 
caráter científico, tecnológico, organizacional, comercial e financeiro 
que tem por finalidade implementar ou conduzir inovações. Atividades 
tais, que possuem cunho inovador e outras sem itens novos, mas 
importantes para implementar inovação. 

De acordo com o Manual de Oslo (2004, p.57) a inovação pode 
possuir mínimas modificações quanto produto segundo percepção do 
usuário, como também mudanças capazes de modificar o modo de 
vida de uma sociedade. Já a palavra “produto” em sua definição pelo 
Manual de Oslo (2004, p.57) estabelece conceito de bem ou serviço 
melhorado significativamente através de seu uso e aplicação. Estes 
melhoramentos podem ser introduzidos às especificidades técnicas, 
de elementos, materiais, de softwares, usabilidade e de funcionali-
dade. Além destas especificidades, é possível utilizar combinações de 
competências, e tecnologias ou usos já existentes.

Com avanço crescente no desenvolvimento de ideias, constata-se que 
a qualidade de produto, como melhoria incremental torna-se progressiva.

O DESIGN PROJETUAL E ERGONOMIA

A função do design conecta-se ao propósito de viabilizar melhorias.
De acordo com Cardoso (2008) é atividade produtora de projetos, 

na acepção objetiva de planos, esboços ou modelos.
Já a ergonomia, como disciplina científica, segundo designação da 

Associação Internacional de Ergonomia (2000), possui como atribuição 
estudar relações entre sujeitos e elementos de sistema, empregando 
teorias, princípios, dados e métodos projetuais a fim de aprimorar o 
bem-estar e funcionamento global dos sistemas.

Quanto melhorias em projeto, segundo Iida (2016), o projeto 
ergonômico em postos de trabalho promove maior eficácia para se 
trabalhar, propiciando segurança em relação à saúde, satisfação do 
indivíduo visando garantir posturas ideais na execução de tarefas e 
movimentos corpóreos, auxiliando no cumprimento, possibilitando 
melhor seguimento de informações e realização de movimentos mus-
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culares favoráveis. A ênfase em ergonomia, para o autor desenvolve 
soluções a postos de trabalho a fim de minimizar necessidades quanto 
áreas físicas e cognitivas do indivíduo trabalhador. 

A ergonomia como disciplina em design projetual abrange impor-
tantes noções para geração de bem-estar e qualidade de vida do 
usuário. A associação Internacional de Ergonomia (2000) define ergo-
nomia como disciplina que aplica estudos relacionados aos sistemas 
quanto usuário e artefato através de concepções, metodologia e avalia-
ções a fim de intensificar o bem-estar do usuário no sistema. A qualidade 
de vida, de acordo com Moura et al. (2009), é considerada expressão 
multidimensional que engloba além do estado de saúde do sujeito, 
como a autopercepção definida por características positivas, negativas 
e bidirecionais, e funções físicas visando bem-estar emocional e social 
do sujeito. E nesta realização sistêmica, com as tarefas aplicadas em 
um ambiente de trabalho ou por lazer, o usuário tem por objetivo expe-
rimentar sensações positivas, para que possa auxiliar na execução de 
serviços e tarefas sem haver necessidade de experimentar sensações 
negativas que reflitam na saúde mental e física.

TRABALHO E POSTURAS

No decorrer das últimas décadas, segundo Iida (2016), os estudos 
quanto saúde e qualidade de vida do trabalhador tem recebido ênfase 
em pesquisas, na finalidade de se obter a causa de problemas, definir 
riscos e consequências do desgaste físico do indivíduo em ambiente 
de trabalho devido às modificações dos processos laborais e das 
posturas indevidas, por meio da evolução tecnológica ou da organi-
zação de serviço.

Foi publicada e aprovada no Diário Oficial da União de 06 de julho 
de 1978, através da Portaria do Ministério do Trabalho Nº 3.214, de 08 
de junho de 1978, as Normas Regulamentadoras relativas à Segu-
rança e Medicina do Trabalho. Entre as 34 Normas Regulamentadoras 
existentes, a de número 17 (NR 17): Ergonomia, aborda a importância 
sobre os aspectos ergonômicos em ambiente de trabalho, adaptando-
-se às capacidades psicofisiológicas, antropométricas e biomecânicas 
humanas, também essenciais aos trabalhadores que executam serviço 
em postura sentada.

Assentos, projetos ou bancadas de trabalho inadequadas, 
segundo Iida (2016) forçam o trabalhador a utilizar-se de posturas inde-
vidas. Conservando postura inadequada por determinado período de 
tempo prolongado, pode haver ocorrência de dores locais nos mús-
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culos ativados ou inativados pela permanência. O indivíduo que exerce 
trabalho pode permanecer sentado por horas, com membros infe-
riores permanecendo em movimentação estática (parada) gerando 
estado de contração na musculatura, que segundo Grandjean (1998) 
deve ser evitado. 

A força estática, conforme explana Vilela et al (2011), é a força mus-
cular responsável pela ativação de um ou conjunto de músculos contra 
uma resistência fixa. A variante quanto o rendimento da força se dá 
sobre a quantidade de músculos envolvidos, a angulação do trabalho 
aplicado sobre determinado músculo, diâmetro, coordenação e causa 
de cada movimentação. Iida (2016), ainda explica que com a contração 
do músculo, ocorre aumento de pressão interna, ocasionando no 
estrangulamento dos capilares.

A contração e relaxamento do músculo, alternadamente, faz com 
que o mesmo funcione como bomba sanguínea, provocando melhora 
na circulação dos capilares, aumentando o volume sanguíneo em até 
20 vezes em comparação ao movimento de repouso. Caso a movi-
mentação estática não possa ser evitada, deve ser aliviada através de 
mudanças posturais, posicionando-se através de ferramentas ou apoios 
a fim de minimizar contrações estáticas musculares, bem como pausas 
rápidas para promover o relaxamento muscular e minimizar fadiga. 

Deste modo, compreende-se que ginastica laboral e exercícios 
executados durante atividades ou em suas pausas são imprescindí-
veis não somente para melhor produtividade, mas para qualidade de 
vida e saúde dos indivíduos que exercem trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A partir do estudo bibliográfico sobre fisiologia articular e membros 
inferiores, e apresentação sobre a importância de movimentação para 
os indivíduos que permanecem mantendo mesma postura sentada por 
longo período de tempo, foi feito o levantamento sobre o grau de des-
conforto e sensibilidade dos membros inferiores na posição sentada.

A avaliação, como primeira etapa da pesquisa, foi realizada por 
meio de formulários PAR-Q (Questionário de Prontidão para Atividade 
Física) e NMQ (Questionário Nórdico de sintomas osteomusculares), 
anamneses para identificar fatores de risco, doenças coronarianas 
segundo o Q-ACSM (Colégio Americano de   Medicina  do Esporte).  
Até o momento foram pesquisados 25 indivíduos (tendo como fina-
lidade, uma pesquisa com 35 sujeitos) utilizando quatro diferentes 
apoios plantares. 
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Figura 1: Apoios de pé A,B,C e D, respectivamente.

Figura 2: Gráfico da avaliação parcial de percepção.

Os apoios plantares possuem características distintas, sendo esta-
tico, de movimentação ativa e passiva (eletrônico).

A Figura 1 demonstra os quatro tipos de apoios de pés utilizados, 
sendo A e B para pequenos movimentos, C fixo e D eletrônico, e 
questionado aos participantes quais os graus de percepção: conforto, 
ergonomia, função e agradabilidade. 
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Cada participante da pesquisa utilizou por determinado período os 
quatro apoios plantares, tendo como tempo indeterminado, escolhido 
pelos participantes os apoios “A”, ”B”, “C” e “D”, a fim de analisarem 
aspectos essenciais, individuais sobre cada apoio plantar.

Quanto questões levantadas sobre percepção individual do 
usuário, foi dado enfoque primeiramente o quesito conforto, o qual 
obteve como resultado para o apoio plantar “A” a média de 7,62, através 
de uma escala linear não visual avaliativa englobando nota de 0 a 10. O 
apoio plantar “B” obteve como média a nota 6,78, o “C” 5,17 e apoio 
plantar “D” 7,34. Os resultados quanto conforto, foram explanados 
pelos participantes, de modo individual devido à escolha referente à 
nota, fornecendo suas justificativas. A composição quanto quesito 
conforto, obteve como resultado que o apoio plantar “A” obteve melhor 
índice de avaliação por possibilitar ao usuário a execução de rápidos 
exercícios de flexão plantar, por conter texturas massageadoras em 
sua base de contato com a planta do pé, e por possuir inclinação de 
30° em descanso. Quanto resultados justificados, o apoio plantar “B” 
não garantia ao usuário a possibilidade de descanso em movimen-
tação estática, pois a estrutura arredondada entre chão e base faz com 
que o objeto se mantenha em constante movimento, além da base 
não possuir texturas confortáveis, fazendo com que o pé escorregue. 
Já o apoio plantar “C” não foi tão bem avaliado em comparação ao “A” 
e “B”, por não possibilitar movimentos que não o estático, não possuir 
textura e nem possuir angulações ajustáveis. O apoio plantar “D” 
obteve bom retorno, por permitir movimentação do usuário sem que o 
mesmo exerça esforço, devido elementos eletrônicos.

Quanto o quesito agradabilidade, o questionamento foi tido como 
base o contato e o visual. As respostas obtiveram como nota: 

Apoio plantar “A” média de 8,17 pela composição harmoniosa dos 
elementos e cores, apoio “B” com a nota média de 6,84 pelo fato dos 
componentes serem considerados simples e sem atrativos visuais, o 
apoio “C” 5,34 pela simplicidade da forma e tipo de material, e apoio 
“D” 5,84 pelo fato do artefato possuir grande dimensão e por não 
possuir partes que desmontam.

No questionamento sobre função, o apoio “A” obteve média de 
8,06 por proporcionar execução de curtos movimentos e ao mesmo 
tempo possibilitando o repouso dos pés no momento desejado. O 
apoio “B” obteve nota 7.06 pela possibilidade de realização de movi-
mentos, porém não permite o repouso com facilidade. O apoio “C”, 
obteve média de 5,12 por não permitir movimentação e o apoio “D” 7,5 
por realizar movimentos passivos, de forma eletrônica auxiliando de 
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forma mais intensificada o retorno venoso, porém este mesmo artefato 
não permite repouso à 30°.

E na avaliação sobre ergonomia, obteve-se que o apoio “A” teve 
média 8,12 pela altura relativamente adequada, e por possuir base incli-
nada segundo o grau requerido pela NR17. O apoio “B” 7,06 possui base 
inclinada, porém não possibilita o repouso na aclividade e os pés escor-
regam. O apoio “C” obteve 5,42 como média e sua justificativa se dá 
pelo fato de não possuir regulagem ou formas de movimentar membros 
inferiores. E o apoio “D” obteve média 8,45 por estar com altura ade-
quada e por auxiliar articulações com maior frequência e circulação.

Por meio destes resultados recebidos, compreende-se que os 
apoios plantares possuem atribuições específicas, de forma positiva 
e negativa. A inovação de produto poderá se dar por meio do enten-
dimento dos problemas apresentados, a fim de obter soluções em 
novo design, visando beneficiar usuários nos quesitos essenciais para 
melhora da qualidade de vida e produtividade.

CONCLUSÕES

Com os dados obtidos e observados pela presente pesquisa, 
percebe-se a essencialidade do design como instrumento elemental 
para o planejamento projetual, a fim de produzir soluções e melhorias 
quanto qualidade de vida aos usuários de produto.

O desenvolvimento de um artefato inovador requer o raciocínio 
quanto um design que possibilite melhorias no âmbito produtivo, 
social, tecnológico ou de processos, a fim de atender demandas neces-
sárias do mercado e consumidores. Para a criação do projeto em design 
visando a melhoria do retorno venoso, é necessário avaliar percepções 
provindas de indivíduos que permanecem em postura sentada por 
longo período em serviço, a fim de elaborar segundo aspectos apon-
tados, um produto inovador que atenda necessidades apontadas. 

A partir destes resultados parciais, verificou-se que apoios plan-
tares que possibilitam alguma movimentação, sendo ativa ou passiva 
obtiveram melhores resultados quanto conforto, agradabili- dade, 
funcionalidade e ergonomia. Será elaborado e construído um artefato 
que possibilite a movimentação ativa, e em seguida será dado início à 
segunda etapa avaliativa para verificar e analisar a diferença volumétrica 
dos membros inferiores, comparando uma perna em movimentação 
estática (grupo controle) com a perna que realiza exercício, de forma 
randomizada, para obter resposta quanto eficácia e retorno venoso dos 
membros inferiores. 
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INTRODUÇÃO

No início do século XX, o território paulista passava por um momento 
de grande expansão econômica e territorial graças à pujança da cultura 
cafeeira e da construção de ferrovias. Enquanto o avanço ferroviário 
em direção às novas terras agriculturáveis no Oeste Paulista ense-
java a criação e reformulação de diversas cidades ao longo das linhas 
férreas; na capital, os lucros advindos da cafeicultura subsidiavam os 
investimentos em infraestrutura urbana, incluindo a criação e transfor-
mação de seus espaços públicos, além do incentivo à arborização. A 
árvore, preconizada pelo cumprimento ao novo Código Sanitário do 
Estado (1894), tornava-se o símbolo da cidade salubre.

08.
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No que se relaciona a cidade de São Paulo, Guaraldo (2012), em 
sua tese, estudou as espécies arbóreas que foram utilizadas nas trans-
formações dos espaços públicos entre os anos de 1890 e 1930, tendo 
como fonte principal de pesquisa os Relatórios Anuais de Prefeitos 
que, nesta época, citavam as espécies utilizadas pela administração 
pública. Outra fonte de pesquisa utilizada pela autora foi os Relatórios 
Anuais da Secretaria da Agricultura, Comércio e Obras Públicas do 
Estado de São Paulo, que permitem quantificar as espécies distribu-
ídas pelo Estado, mas sem a identificação do destino das mesmas. 
Nesse contexto, as “Cartas de Envio” do Serviço de Distribuição de 
Mudas e Sementes (SMDS) da Secretaria da Agricultura, Comércio 
e Obras Públicas do Estado de São Paulo, encontradas na biblioteca 
do Instituto Agronômico de Campinas (antigo Instituto Agronômico do 
Estado - IAE) tornaram-se a possibilidade para desvendar o repertório 
enviado às cidades paulistas, incluindo as do Oeste, objeto de investi-
gação do presente artigo. 

As “Cartas de Envio” descrevem não só os solicitantes, como 
também as cidades, as espécies, suas quantidades e muitas vezes a 
linha ferroviária por onde a espécie seria encaminhada. Os dois centros 
produtores e distribuidores do SDMS foram o IAE, em Campinas, e o 
Horto Botânico de São Paulo, na capital, mas somente as “Cartas de 
Envio” do IAE foram encontradas3. Trata-se de um material manuscrito 
extenso, composto por 48 volumes que abarcam os anos de 1905 a 
1914. O período relativo aos anos de 1909 a 1912 (21 volumes), cuja 
periodicidade das solicitações está praticamente completa4, foi o arco 
temporal definido para análise, sendo que este já foi transcrito, orga-
nizado e sistematizado em Iniciações Científicas FAPESP5, com resul-

3 A relação de espécies ensaiadas pelo Horto Botânico de São Paulo foi analisada 
por GONÇALVES (2013) através da publicação de 1906 de Alberto Löfgren, funda-
dor e diretor do Horto Botânico no período de 1896 a 1909.
4 Há uma única interrupção nos volumes, entre os meses de abril a julho de 1912.
5 As “Cartas de Envio” do IAE foram transcritas em Iniciações Científicas FAPESP, 
orientadas pela Profa. Dra. Marta Enokibara, entre os anos de 2007 e 2012. A orga-
nização das pesquisas deu-se da seguinte forma: as solicitações de requerentes 
públicos dos anos de 1909 a 1912 foram transcritas, sistematizadas e analisadas 
por ZECHINATO (2008); as solicitações de requerentes particulares do ano de 1909 
foram realizadas por YENDO (2012); as solicitações de requerentes particulares 
dos anos de 1910 e de janeiro a junho de 1911 foram realizadas por ROMERO 
(2012) e, por fim, as solicitações de requerentes privados entre julho a dezembro 
de 1911 e no ano de 1912 foram realizadas por MODESTO (2012).
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6 ENOKIBARA, M. O elemento arbóreo nos estudos patrimoniais: o papel do “Ser-
viço de Distribuição de Mudas e Sementes” na difusão de um repertório vegetal 
no Estado de São Paulo no início do século XX. In: Congresso VII Mestres e Conse-
lheiros Agentes multiplicadores do patrimônio – Patrimônio e Cidades, 2015, Belo 
Horizonte. Anais. Belo Horizonte, 2015.
ENOKIBARA, M.; MODESTO, A. P. M.; ROMERO, L. B.; YENDO, J. O papel do Insti-
tuto Agronômico do Estado de São Paulo na divulgação de um repertório vegetal 
no oeste paulista. In: SALCEDO, R. F. B.; BENINCASA, V.; CHAMMA, P. V. C.; FARIA, 
O. B. (Orgs.). Reabilitação do patrimônio arquitetônico e edificado e sua dimensão 
cotidiana. 1. ed. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2016. v. 1. p. 91 – 100.

tados publicados e apresentados em artigos e congressos6.
O presente artigo é uma continuidade dos trabalhos precedentes 

e, primeiramente, apresenta uma revisão sobre a classificação adotada 
para os requerentes públicos e privados e, consequentemente, a 
revisão das quantidades de solicitações para cada caso. Posterior-
mente, são identificadas as cidades do oeste paulista que requereram 
mudas e respectivas espécies, bem como outras chaves-de-leitura 
a partir do material sistematizado. O artigo conclui com um paralelo 
entre as espécies mais requeridas nas cidades do Oeste Paulista e nas 
cidades de Campinas e São Paulo, os centros distribuidores do SDMS.       

AS CARTAS DE ENVIO DO SERVIÇO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES (SDMS): 
CARACTERIZAÇÃO, DISTINÇÃO E QUANTIFICAÇÃO

As “Cartas de Envio” do SDMS, doravante denominadas apenas 
como Cartas, eram emitidas em duas vias: Tipo A – “Carta de Des-
pacho Geral” e Tipo B – “Cartas de Solicitação de Despacho”. As de 
interesse para esta pesquisa são as do Tipo A, que especificam: a 
data da solicitação, o nome do requerente, a cidade ou a estação 
ferroviária de destino, a data do despacho, as espécies requeridas e 
suas quantidades.

Estas Cartas foram divididas em três grupos, classificados em 
função do requerente em: “públicos”, “privados” e “outros” (Enoki-
bara et al. 2016, p. 94). O grupo de requerentes públicos incluem 
os órgãos, instituições e cargos públicos. O grupo privado abrange 
pessoas, empresas, instituições particulares e membros da igreja. E 
o grupo identificado como “outros” agrupa as cartas ilegíveis, “sem 
efeito”, sem identificação do requerente, com informações insufi-
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cientes e agora, através da revisão feita em todas as Cartas7, as soli-
citações realizadas por pessoas que identificavam-se pelos títulos de 
“coronel”, “capitão” ou “major”.  Isto porque, na época, estes títulos 
eram constantemente utilizados e por vezes não correspondiam a 
uma patente de fato, ou transpassavam o ambiente de trabalho e 
eram usados indistintamente em referência a pessoa e não ao cargo 
por ela exercido. Assim, não há parâmetros para identificar, dentre 
estes requerentes, quando suas solicitações eram destinadas às ins-
tituições as quais eram responsáveis ou a pessoa física. 

Com a revisão da classificação verificou-se que das 5.825 “Cartas 
do Tipo A”, 440 foram destinadas a requerentes públicos, 5.322 a pri-
vados e 63 foram classificadas na categoria “outros”.

A RELAÇÃO DE CIDADES DO OESTE PAULISTA QUE 
SOLICITARAM MUDAS AO SDMS (1909 A 1912)

A expressão “Oeste Paulista” aqui utilizada corresponde à regionali-
zação geomorfológica adotada por ALMEIDA (1974) para caracterizar, de 
uma maneira geral, a região do Planalto Ocidental Paulista ou como bem 
complementou LANGENBUCH (2011, p.42), “a parte do estado de São 
Paulo sita a Oeste de São José do Rio Preto, Bauru e Ourinhos, incluindo 
essas cidades”. 

Entre os anos de 1909 e 1912, o IAE atendeu demandas de 91 cidades 
pertencentes ao Oeste Paulista, conforme demonstrado na Tabela 1.

7 A revisão da classificação dos grupos foi feita por Laís Bim Romero e é parte 
integrante das pesquisas conduzidas pela autora em sua Dissertação de Mestrado 
em andamento no Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da 
FAAC/UNESP-Bauru e intitulada “Serviço de Distribuição de Mudas e Sementes. 
O fomento à arborização urbana no Estado de São Paulo no início do século XX”, 
sob orientação da Profa. Dra. Marta Enokibara.
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CIDADES DO OESTE PAULISTA QUE REALIZARAM SOLICITAÇÕES AO IAE ENTRE 1909 E 1912 

Agudos Jaboticabal Pederneiras 

Americo Brasiliense Guariba Campos Novos de Paranapanema 

Araçatuba Guatapará Ribeirão Preto 

Aramina Ibaté Santa Cruz do Rio Pardo 

Araraquara Jahú Pedregulho 

Avanhandava Orlandia São Joaquim 

Avaré Lençóes Pennapolis 

Bariry Ibitinga Santa Rita do Passa Quatro 

Barra Bonita Ilha Grande de Paranapanema São Carlos 

Barretos Chavantes Pindorama 

Barrinha Jardinopolis São Simão 

Batataes Chrystaes paulista Piratininga 

Bauru Colina Restinga 

Bebedouro Dobrada Ribeirão Bonito 

Bernardino de Campos Boa Vista das Pedras Serra Azul 

Boa Esperança Mattão Taquaritinga 

Bocaina Espirito Santo do Turvo Rifaina 

Borebi Mineiros Salto Grande

Brodowski Monte Alto Santa Adelia 

Brotas Monte Azul Santa Ernestina 

Cajurú Fernando Prestes Rincão 

Candido Rodrigues Nuporanga Santa Lucia

Catanduva Oleo Santa Rosa 

Cravinhos Guará Sales Oliveira

Descalvado Pitangueiras Sertãozinho 

Dois Corregos Pontal Tabatinga 

Doudaro Porto Ferreira Tayuva 

Franca Mandury Torrinha 

Igarapava Motuca Trabijú 

Itapolis Ourinhos Pirajuí 

Ituverava   

Tabela 1: As cidades do Oeste Paulista que realizaram solicitações ao IAE por meio 

do SDMS entre os anos de 1909 e 1912 (transcritas conforme grafia apresentada nas 

Cartas). Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Houve também requisições de três núcleos coloniais localizados 
no Oeste Paulista: Nova Europa (atual cidade de Nova Europa), Gavião 
Peixoto e Nova Pauliceia (os dois correspondem atualmente à cidade 
de Gavião Peixoto). Além disso, como citado anteriormente, algumas 
cartas não apresentavam em seu destino nomes de cidades, e sim o 
de estações ferroviárias, que por vezes deram origem a cidades, como 
é o caso da Estação de Albuquerque Lins fundada em 1908, que ori-
ginou a cidade de Lins. 

Na Tabela 2 estão relacionadas estações do Oeste Paulista que 
aparecem como destino em algumas Cartas e as cidades correspon-
dentes na atualidade.

Estação Ferroviária Cidade atual

Albuquerque Lins Lins

Alvarenga Serrana

Bacuri Pereira Barreto

Capão da Cruz e Santa Eliza Luiz Antônio

Ibarra Catiguá

Jacutinga Avaí

Rio Preto São José do Rio Preto

São João Ariranha Ariranha

Tabela 2: Estações Ferroviárias que aparecem como destino das solicitações e cidade 

atual correspondente. Fonte: Elaborado pelas autoras.

8 Os perímetros demarcados no Mapa 1 para cada cidade, núcleo colonial e esta-
ção, correspondem as áreas atuais dessas localidades, podendo haver divergên-
cia em relação ao que se apresentava no início do século XX.
9 Expressão utilizada por Pierre Monbeig para descrever o processo de ocupação 
do território paulista (MONGEIG, 1984).

Ao inserir no mapa do estado todas as cidades, núcleos colo-
niais e estações ferroviárias do Oeste que receberam mudas e 
sementes do IAE (Mapa 1)8, verifica-se que em sua maioria eram 
cidades recém-criadas, resultantes do avanço da “frente pioneira”9, 
que conjuntamente com o cultivo do café e a expansão das ferrovias 
foram responsáveis pela urbanização de 65% do território do Estado 
(SCHIAVON, 2016).
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Mapa 1: Mapa base dos perímetros municípios do Estado de São Paulo (2014) e demar-

cação das cidades, núcleos coloniais e estações ferroviárias do Oeste que aparecem 

como destino nas Cartas de envio do IAE entre os anos de 1909 e 1912.

Fonte do mapa base disponível em <http://www.mapas-sp.com/municipios.htm>, 

acessado em 23/03/2018. Elaborado pelas autoras.
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AS CIDADES DO OESTE PAULISTA QUE MAIS 
SOLICITARAM MUDAS E AS LINHAS FÉRREAS  
ENVOLVIDAS

Mapa 2: Mapa do Estado de São Paulo com a sobreposição das ferrovias que distribu-

íram mudas e sementes pelo SDMS para o Oeste paulista no período de 1909 a 1912, 

com a demarcação das cidades que mais realizaram solicitações e as cidades de Cam-

pinas e São Paulo. Fonte do mapa base: Disponível em <http://www.ndl.go.jp/brasil/pt/

data/R/010/010-001r.html>, acessado em 27/02/2018. Elaborado pelas autoras.

No período estudado existem algumas cidades, núcleos coloniais e 
estações localizadas no Oeste Paulista que se destacaram em função 
da quantidade de solicitações realizadas ao IAE. No que se refere aos 
requerentes públicos, as cinco cidades que mais fizeram demandas 
foram Jaboticabal (12 pedidos) e Bebedouro (6 pedidos), seguidas 
por Barretos, Franca, Igarapava e Matão com 5 pedidos cada. No total 
foram 38 requisições em quatro anos, número bem inferior ao de 
requerentes particulares, que no mesmo período foi de 348 pedidos, 
distribuídos entre Nova Europa (114 pedidos), Bauru (65 pedidos), 
Taquaritinga (62 pedidos), Jaú (61 pedidos) e Avaré (46 pedidos). 



Arborização urbana no Oeste paulista no início do século XX 113

Estas cidades e núcleos coloniais com as maiores recorrências 
de requisições ao IAE, receberam-nas através de sete linhas férreas 
distintas, como demonstra o Mapa 2 acima; sendo que a Companhia 
Paulista foi a ferrovia que atendeu a maioria dessas cidades: Jaboti-
cabal, Bebedouro, Barretos (solicitações públicas), Jaú e Bauru (soli-
citações privadas).

AS ESPÉCIES MAIS SOLICITADAS NO OESTE  
PAULISTA

Com a análise dos dados verificou-se que nas 348 Cartas cor-
respondentes as cidades com maior número de particulares, foram 
requeridas 18.284 mudas, sendo 1.159 correspondentes a espécies 
arbóreas; enquanto nos 38 pedidos públicos, foram requeridas 4.735 
mudas10, dentre as quais 3.765 eram arbóreas. Ou seja, enquanto as 
espécies arbóreas correspondiam a apenas 6% das mudas reque-
ridas por particulares, essa porcentagem elevou-se para 79% nos 
pedidos públicos.

As espécies arbóreas mais demandadas tanto por requerentes 
públicos quanto privados foram o Eucalyptus e o Alfeneiro do Japão, 
ilustrando a troca de informações entre as partes. Os dados revelaram 
que o Eucalyptus correspondia a 42% (488 mudas) das requisições de 
mudas arbóreas realizadas por pedidos privados e a 10% (396 mudas) 
por públicos. Enquanto o Alfeneiro do Japão correspondia a 17% (202 
mudas) das arbóreas solicitadas por particulares e a 40% (1.528 mudas) 
por públicos, como exposto na Tabela 3 abaixo.

10 Para a quantificação total de mudas solicitadas por requerentes privados (18.284) 
e públicos (4.735) foram consideradas as mudas arbóreas, frutíferas, agrícolas e 
de ornamentação e desconsideradas as sementes, solicitadas em quilos, gramas, 
litros, sacos e os galhos.

SOLICITANTES QUANTIDADE 
TOTAL DE 
MUDAS 

SOLICITADAS

QUANTIDADES 
DE MUDAS 
ARBÓREAS 

SOLICITADAS

QUANTIDADE 
DE MUDAS DE 
EUCALYPTUS 
SOLICITADAS

QUANTIDADE DE MUDAS 
DE ALFENEIRO DO JAPÃO 

SOLICITADAS

PRIVADOS 18.284
1.159 488 202

6% 42% 17%

PÚBLICOS 4.735
3.765 396 1.528

79% 10% 40%

Tabela 3: Quantidade de mudas solicitadas por cidades do Oeste paulista  

ao SDMS (1909-1912) e, dentre essas, a quantidade e as espécies arbóreas  

mais solicitadas. Fonte: Elaborada pelas autoras
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AS ESPÉCIES MAIS SOLICITADAS NO OESTE PAU-
LISTA E SUA RELAÇÃO COM OS CENTROS DISTRI-
BUIDORES DO SDMS – CAMPINAS E SÃO PAULO

Outro dado importante levantado por meio do cruzamento de 
dados foi a comparação entre as demandas realizadas pelas cidades 
do Oeste Paulista com maior número de pedidos e os centros distri-
buidores do SDMS. 

No período, os dois centros foram atendidos em 972 solicitações 
de particulares (492 em SP e 480 em Campinas) e em 33 públicas (20 
em SP e 13 em Campinas). 

Verificou-se que, mesmo por vezes, não sendo as espécies mais 
demandadas por estas cidades, tanto o Eucalypto quanto o Alfeneiro 
do Japão aparecem com destaque entre as mudas requeridas. 

Nas demandas privadas, o Eucalypto aparece em primeiro lugar 
como a mais requerida na cidade de São Paulo11, correspondendo 
a 39% das espécies arbóreas solicitadas e o Alfeneiro do Japão, 
aparece em terceiro lugar com 8%. Já em Campinas12, o Alfeneiro 
torna-se a segunda espécie mais requerida (11,75%) e os pedidos de 
Eucalypto são drasticamente reduzidos a 3%, tornando-se a oitava 
espécie mais pedida. 

Inversamente, no que se refere às demandas públicas para 
a cidade de Campinas, o Alfeneiro aparece como a espécie mais 
requerida, correspondendo a 41% das mudas arbóreas, seguido pelo 
Eucalypto com 20%. Em São Paulo, o Alfeneiro aparece como a ter-
ceira espécie com maior demanda por requerentes públicos, corres-
pondendo a apenas 1,75% das mudas arbóreas e em quarto lugar 
está o Eucalypto, com 1,31%.

Guaraldo (2002) ajuda a entender os motivos dessa expressiva 
redução nas quantidades de mudas de Eucalypto e Alfeneiro solicitadas 
por órgãos públicos da capital. Segundo as fontes que a autora con-
sultou – os Relatórios Anuais de Prefeitos - o Eucalyto deixou de aparecer 
na arborização urbana em 1906 em virtude dos danos que suas raízes 

11No período, o total de mudas solicitadas, por particulares, na cidade de São Pau-
lo foi de 7.474 mudas (arbóreas, frutíferas, agrícolas e de ornamentação), sendo 
1.317 arbóreas. 
12 No período, o total de mudas solicitadas, por particulares, na cidade de Campi-
nas foi de 5.908 mudas (arbóreas, frutíferas, agrícolas e de ornamentação), sendo 
1.023 arbóreas.
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estavam causando às tubulações de esgoto. O Alfeneiro, espécie prova-
velmente introduzida pelo IAE, segundo a autora, destacou-se durante 
um período contínuo que vai de 1899 até 1910. Posteriormente, conti-
nuou sendo empregado, porém em número bastante reduzido, face à 
introdução de um novo repertório vegetal com espécies nativas.

Assim, no período estudado, o Eucalyto e o Alfeneiro eram espé-
cies menos utilizadas na arborização pública da capital. Porém, a expres-
siva quantidade de mudas demandadas pelas cidades do interior e até 
mesmo por Campinas ao SDMS, demonstra certo descompasso no 
emprego deste repertório vegetal. A análise do local onde essas espécies 
foram inseridas é que nos permitirá entender melhor essas diferenças. 
Sabe-se, por exemplo, que o botânico Alberto Löfgren, diretor do Horto 
Botânico de São Paulo, ensaiava mais de 60 espécies de Eucalypto, pro-
vavelmente desde o final do século XIX, quando o Horto foi inaugurado, 
com o objetivo de encontrar uma espécie para a reflorestação do estado 
e para o suprimento de madeira para as ferrovias (LÖFGREN, 1906; GON-
ÇALVES, 2014). O Eucalypto era também uma das árvores utilizadas para 
dessecar e drenar os terrenos úmidos e pantanosos (Figura 1), tal qual 
prescrito no novo Código Sanitário do Estado (1894).  

Já o Alfeneiro foi uma das espécies mais solicitadas por requerentes 
públicos das cidades do Oeste Paulista, assim como em Campinas, 
revelando a perpetuação de uma linguagem na arborização urbana, que 
empregou espécies que permitiam o uso da técnica da topiaria (Figura 2).

CIDADE SOLICITAÇÕES EUCALYPTO ALFENEIRO DO JAPÃO

SÃO PAULO

PRIVADAS
492 

1° lugar 3° lugar

519 mudas – 39% 109 mudas – 8%

PÚBLICAS             
20

4° lugar 3° lugar 

150 mudas – 1,31% 200 mudas – 1,75%

CAMPINAS

PRIVADAS
480

8° lugar 2° lugar 

30 mudas – 3% 120 mudas – 11,75%

PÚBLICAS            
13

2° lugar 1° lugar

50 mudas – 20% 100 mudas – 41%

Tabela 4: Quantidade de solicitações de mudas de Eucalypto e Alfeneiro do Japão nas 

cidades de São Paulo e Campinas ao SDSMS (1909-1912). Fonte: Elaborado pelas autoras.
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CONCLUSÕES

Os dados evidenciam que as cidades do Oeste Paulista, já no 
inicio do século XX, preocupavam-se em seguir um padrão de arbo-
rização e embelezamento empregado nos grandes centros urbanos, 
que utilizavam espécies, em sua maioria, exóticas. O SDMS teve um 
papel fundamental neste processo, pois forneceu e viabilizou o envio 
dessas e de outras espécies para as regiões recém-desbravadas do 
Oeste do Estado por meio das ferrovias. Merece destaque a con-
tribuição Companhia Paulista de Estradas de Ferro que abastecia a 
maioria destas cidades e muitas mais de forma indireta, graças ao 
entroncamento com outras linhas, que permitiam avançar além dos 
limites do Estado.
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INTRODUÇÃO

O espaço público urbano é aquele onde acontece a vida urbana, 
as relações sociais entre os indivíduos de um bairro, cidade ou 
região, sendo a praça um destes espaços. Carvalho et al (2004), 
salientam que:

[...] devemos entender a praça como o espaço público por excelência, 
o lugar onde o individual torna-se coletivo, o privado torna-se público 
e o público forma a opinião pública. Mais que lugar de lazer, a praça 
é o lugar da cidadania. O declínio da praça é o declínio da esfera 
pública, da política e do cidadão. (CARVALHO et al, 2004, p. 12, 
grifo dos autores).
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Entende-se assim a grande importância da praça para a vida cole-
tiva. Marx (1980) relata que as praças, surgidas juntamente às igrejas, 
são características nas cidades brasileiras desde a época colonial, 
conhecidas como as “praças das Matrizes”. A praça “[...] era o espaço 
de interação de todos os elementos da sociedade, abarcando os vários 
estratos sociais. Era ali que a população da cidade colonial manifes-
tava sua territorialidade [...]” (ROBA; MACEDO, 2003, p. 22). As praças 
também consolidavam o grande polo urbano das cidades, ao redor 
delas estavam as melhores residências, os melhores comércios; cada 
praça ou lugar tem suas características próprias. 

Segundo Zárate (2014) o lugar é formado por três ambientes: 
físico, social e simbólico; dessa forma, o ambiente construído (físico) 
está fortemente articulado ao ambiente social e simbólico. O ambiente 
físico é conformado pelas construções e pelas tipologias arquitetô-
nicas (ZÁRATE, 2014). Rapoport (2003) classifica o ambiente físico em 
elementos fixos e semifixos. “Los elementos fijos son la infraestruc-
tura, los edificios, los muros, los pavimentos, los techos, las columnas, 
etc [...] Los elementos semifijos son el «relleno», o «mobiliario» del 
entorno […].”3 (RAPOPORT, 2003, p. 54 e 55).

O ambiente social se refere às práticas sociais realizadas através 
de expressões culturais e o ambiente simbólico representa os com-
portamentos humanos, sobre os quais se constroem valores e signifi-
cados (ZÁRATE, 2014).

Ainda sobre o ambiente social, Gehl (2015) classifica as ativi-
dades sociais (elemento não fixo) realizadas em um determinado 
espaço físico, como: atividades necessárias, atividades opcionais e 
atividades sociais.

As atividades necessárias ocorrem sob quaisquer condições, ou 
seja, são aquelas que todos devem realizar, como por exemplo “[...] 
ir trabalhar ou à escola; esperar o ônibus; trazer mercadorias para 
clientes.” (GEHL, 2015, p. 20). As atividades opcionais são aquelas que 
acontecem quando as condições apresentam-se favoráveis, são ati-
vidades de lazer, como por exemplo “[...] caminhar em um calçadão, 
ficar em pé e dar uma olhada na cidade; sentar-se para apreciar a 
vista ou o tempo bom.” (GEHL, 2015, p. 20). E as atividades sociais 
são aquelas em que têm a “cidade como lugar de encontro”. “Ativi-

3 “Os elementos fixos são a infraestrutura, os edifícios, os muros, os pavimentos, 
as construções, as colunas, etc. [...] Os elementos fixos são o «preenchimento», 
ou «mobiliário» do entorno [...]” (RAPOPORT, 2003, p. 54 e 55; tradução dos 
autores).
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dades sociais exigem a presença de outras pessoas e incluem todas 
as formas de comunicação entre as pessoas no espaço público. Se 
há vida e atividade no espaço urbano, então também existem muitas 
trocas sociais.” (GEHL, 2015, p. 22).

Com relação ao ambiente social-simbólico, Rapoport (2003) com-
plementa que o comportamento das pessoas, as interações sociais, 
atividades e normas estabelecidas, pertencentes aos elementos não 
fixos, relacionam-se diretamente com os desejos e expectativas da 
população; entendendo-se então a possibilidade de grandes altera-
ções no decorrer do tempo. “Los elementos no fijos son normalmente 
personas y sus actividades, comportamientos, vestuario y peinados, y 
también vehículos y animales.”4  (RAPOPORT, 2003, p. 55).

Também, no ambiente simbólico está a memória e a identidade. 
Meneses (1992) evidencia “[...] que a memória corre o risco de se des-
gastar, como um objeto friável submetido à uma ação abrasiva; por 
isso é que precisa não só ser preservada, mas restaurada na sua inte-
gridade original” (MENESES, 1992, p. 10).

Dessa forma, através da preservação da memória coletiva é que se 
mantém a identidade de uma dada população com o lugar. “A memória, 
como construção social, é formação de imagem necessária para os 
processos de constituição e reforço da identidade individual, coletiva e 
nacional.” (MENESES, 1992, p. 22).

A relação desses três ambientes (físico, social e simbólico) é 
chamada de dialogia. O lugar não permanece estático, se transforma 
podendo preservar ou não sua gênese. Muntañola (2000, p. 69) res-
salta que “La idea de cómo un lugar se transforma es mucho más 
compleja que lo que podría suponerse a primera vista. La lógica de 
esta transformación es ‘dialógica’ […]”.5 A transformação do espaço 
sempre acontece em um determinado tempo (o chamado crono-
topo), o que leva o lugar a poder ter diferentes cronotopos desde a 
sua gênese (primeiro projeto arquitetônico) até a atualidade.

Muntañola (2011) evidencia que o olhar dialógico articula dois 
momentos, a construção de um projeto arquitetônico e o uso social do 

4 “Os elementos não fixos são normalmente as pessoas e suas atividades, com-
portamentos, vestuário e penteados, e também veículos e animais. ” (RAPOPORT, 
2003, p. 55; tradução dos autores).
5 “A ideia de como um lugar se transforma é muito mais complexa do que se 
imagina à uma primeira impressão. A lógica desta transformação é dialógica 
[...]” (MUNTAÑOLA, 2000, p. 69; tradução dos autores).



Interdisciplinaridade nas pesquisas em  Design, Arquitetura e Urbanismo122

mesmo; dessa forma “Cada proyecto elabora, pues, como ‘un puente’ 
(un cronotopo) entre construcción y habitar, de un lado, y entre el autor 
y la sociedad, de otro lado, haciendo posible la construcción de un 
nuevo ‘lugar’.”6 (MUNTAÑOLA, 2011, p. 35).

Por outro lado, os projetos de intervenção nos espaços públicos 
(reforma, revitalização ou projeto novo) podem levar ou não a per-
manência e frequência das pessoas; assim como preservar ou não a 
identidade e a memória coletiva. Dentre as intervenções em espaços 
públicos está a Praça Rui Barbosa em Bauru.

A Praça Rui Barbosa apresenta 3 cronotopos de significância: 
a gênese (1914), a remodelação realizada em 1992 e a revitalização 
configurada em 2015. Nesse contexto, o presente trabalho tem como 
objetivo avaliar se as intervenções realizadas na Praça Rui Barbosa em 
Bauru (1914, 1992, 2015 e atual) qualificam o espaço e preservam a 
identidade e memória coletiva do lugar.

MÉTODO

A dialogia como método no urbanismo se baseia na fundamen-
tação teórica de Bakthin, Zárate e Muntañola, que analisam as inte-
rações do texto ou objeto em estudo – Praça Rui Barbosa com seu 
contexto ou centro urbano consolidado de Bauru e a gestão pública 
(urbano, arquitetônico, social, cultural e ambiental). Por sua vez, analisa 
as relações intertextuais da Praça Rui Barbosa nos cronotopos de 1914, 
1992, 2015 e atual segundo os ambientes físico, social e simbólico.

As informações sobre os ambientes físicos e sociais da Praça 
Rui Barbosa, nos anos de 1914, 1992 e 2015 foram pesquisadas em 
jornais, livros, acervos e junto a Prefeitura de Bauru. Enquanto que para 
conhecer as atividades sociais na praça, expressas por Gehl (2015), foi 
realizado o trabalho “in situ”, em fevereiro de 2018, durante os períodos 
manhã, tarde e noite.

6 “Cada projeto elabora como se fosse ‘uma ponte’ (um cronotopo) entre a cons-
trução e o habitar, por um lado, e entre o autor e a sociedade, por outro lado, 
fazendo possível a construção de um novo ‘lugar’. ” (MUNTAÑOLA, 2011, p. 35; 
tradução dos autores).
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CENTRO URBANO CONSOLIDADO DE BAURU E 
GESTÃO PÚBLICA

A Vila de Bauru teve início em 15 de novembro de 1884, a partir 
de doações de terras para o Divino Espírito Santo e a São Sebastião, 
sendo a vila elevada a município em 1º de agosto de 1896 (FREIRE, 
1977). Bauru teve seu crescimento urbano relacionado ao entronca-
mento ferroviário que se instalou na região no século XX (Estrada de 
Ferro Sorocabana em 1905, Noroeste do Brasil ao fim de 1905 e Com-
panhia Paulista de Estradas de Ferro em 1910), conferindo ao centro 
um grande desenvolvimento comercial e econômico (LOPES JUNIOR; 
SANTOS, 2009).

Segundo Freire (1977), a localidade onde está a atual Praça Rui 
Barbosa (Centro), foi escolhida como marco para erguer a primeira 
capela da Vila de Bauru, e em seus primórdios o espaço não apresen-
tava qualquer vegetação ou embelezamentos, as poucas construções 
do entorno eram casas e a Câmara Municipal.

O primeiro projeto da Praça Rui Barbosa foi implementado em abril 
de 1914, sob a gestão de João Augusto Pereira (BAURU ILUSTRADO, 
1983); remodelação em 1992 com projeto de Jurandir Bueno Filho, sob 
gestão de Antônio Izzo Filho (NUPHIS, 1992); e a revitalização em 2015 
com projeto da equipe técnica da Secretária de Planejamento da Pre-
feitura Municipal de Bauru (SEPLAN), sob gestão de Rodrigo Antônio 
de Agostinho Mendonça (SEPLAN, 2017).

PRAÇA RUI BARBOSA

Desde sua gênese em 1914, a praça passou por várias interven-
ções: 1992 e 2015 que levaram a alterar as atividades sociais realizadas 
no seu espaço público.

Gênese da Praça Rui Barbosa

Diante de discordâncias entre a Câmara e a Igreja, quando a 
primeira sustentava que a segunda impedia o desenvolvimento 
da cidade, a própria população passou a clamar pela demolição da 
primeira capela, levando então à construção da Praça da Matriz de 
Bauru, em 1914, chamada de Jardim Público (GHIRARDELLO, 1992).

Ao ser inaugurada, a Praça Rui Barbosa apresentava linhas român-
ticas, com caminhos tortuosos, lagos, pontes, coreto, arborização 
abundante com espécies europeias, e mobiliários urbanos como 
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bancos e postes de iluminação (ambiente físico). Nessa época as ati-
vidades sociais (ambiente social) eram muito representativas através 
de diversas quermesses e o característico footing que acontecia aos 
domingos ao som da banda no coreto (GHIRARDELLO, 1992; PINTO, 
1997), Figuras 01 e 02.

Ainda sobre a gênese, Luciano Pires (memorialista) relata ao 
Jornal da Cidade que antigamente existia uma forte divisão na praça, 
os negros circulavam por fora, enquanto que os brancos circulavam 
por dentro do espaço (TONELLI, 2018, p. 3).

Em reportagem do Jornal da Cidade, Tonelli (2018, p. 3) afirma que 
a praça “[...] passou por várias reformas e, além de perder os animais, 
ás árvores começaram a ser cortadas em 1939 e deixaram de ser pro-
tagonistas na década de 60”.

Figura 01: Ambiente físico, cronotopo 

genético (1950). Fonte: NUPHIS, código 

01.363 Av.

Figura 02: Ambiente social, cronotopo 

genético (1931). Fonte: BAURU ILUS-

TRADO, set. 1992, p.11.

Praça Rui Barbosa em 1992

Em 1992, segundo cronotopo aqui avaliado foi o momento em 
que aconteceu a remodelação e total descaracterização da Praça Rui 
Barbosa. A praça passou a adotar características mais modernas, com 
traçados retilíneos e demasiada diminuição da área verde e bancos, 
Figura 03. Tonelli (2018, p. 3) ressalta que o arquiteto se inspirou em 
praças europeias para definir o projeto implementado, que foi alvo de 
grandes críticas, principalmente pela redução drástica das árvores.

Os canteiros elevados que circundam a praça, além de impossi-
bilitarem a livre visão dos usuários que transitam interna ou externa-
mente à praça, dão lugar a realização de atividades ilícitas, criando 
áreas de insegurança.
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Praça Rui Barbosa 2015

A Praça Rui Barbosa passou novamente por reforma em 2015. 
Em geral, mantiveram-se as características implementadas em 1992, 
as intervenções se limitaram as reformas do piso e ampliação da 
área verde, o que gerou descontentamento e críticas da população 
(TONELLI, 2018). Figuras 04 e 05.

Atual Praça Rui Barbosa

No ambiente físico (2018) já é possível perceber degradações refe-
rentes ao projeto de 2015 (caminho de pastilhas, bancos e iluminação). 
Sobre o ambiente social, há grande permanência de idosos jogando 
cartas ou até mesmo contemplando a praça, porém predomina a sen-

Figura 03: Ambiente físico, crono-

topo 1992. Fonte: NUPHIS, código 

00188 Av.

Figura 04: Ambiente físico cronotopo 2015.

Fonte: A Bauru que não vivi. Disponível em: 

<https://www.facebook.com/abauruquenao-

vivi/>. Acesso em: 23 fev. 2018.

Figura 05: Projetos implementados em 1914, 1992 e 2015. Fonte: Croqui esquemático 

com base em fotografias, dos autores; Seplan; Seplan.
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sação de insegurança. Em recente reportagem ao Jornal da Cidade, 
Tonelli (2018) publicou entrevistas identificando tais percepções de inse-
gurança e de descontentamento por parte dos usuários.

Um dos principais problemas distinguidos na praça é a grande per-
manência de pessoas que fazem uso de drogas ilícitas e que expulsam 
os demais usuários. Tonelli (2018, p. 3) descreve: “Entre os relatos, 
está o de um homem de 83 anos [...] que contou ter sido tirado de um 
banco da praça por outros dois homens, que teriam escondido drogas 
no local [...]”.

As informações completam ou até mesmo comprovam as avalia-
ções realizadas “in situ”, em fevereiro de 2018, para conhecer as ativi-
dades dos usuários em diferentes períodos do dia. Durante a manhã (8 
horas), a praça apresenta uma grande vivacidade, são muitas pessoas 
passando com destino ao trabalho, à escola ou ao comércio no cal-
çadão da Batista de Carvalho; nesse horário já começa a aglomeração 
de idosos montando mesas para jogar cartas.

Com o passar das horas, o fluxo de pessoas em passagem vai 
diminuindo e a quantidade de idosos na praça aumentando. Mesmo 
apresentando toda essa expressividade, após as 10 horas já é possível 
encontrar pessoas que se isolam em cantos, ou atrás dos canteiros 
elevados da praça para a utilização de drogas ilícitas (Tabela 01).

Pela tarde, após as 14 horas, o calor intensifica-se muito devido 
à falta de árvores, tendo fluxo de pessoas diminuído consideravel-
mente. No entanto, ainda há grupos de idosos que permanecem em 
seus jogos de cartas até o cair da noite, e só se retiram do local quando 
os grupos de pessoas que utilizam o espaço para uso de drogas se 
intensificam. Ver Tabela 01.

Ao início da noite (19 horas), apenas vê-se poucas pessoas que 
vão à missa na Catedral, ou que estão nos trailers de lanches da praça 
ou lanchonete ao lado da Catedral. Próximo às 22 horas é perceptível 
o esvaziamento das atividades na praça, ficando somente aqueles 
grupos que se resguardam às sombras das árvores e cantos criados 
pelos canteiros elevados.
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Tabela 01: Atividades Desenvolvidas na Praça durante manhã, tarde e noite. 

Fonte:  Desenvolvido pelos autores, 2018.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções de reforma, revitalização ou projeto novo nos 
espaços públicos das praças quando não consideram as necessidades, 
expectativas, a identidade e a memória dos usuários levam a perda da 
frequência, permanência e consequentemente a sua degradação. A 
gênese da Praça Rui Barbosa estava configurada pelo desenho orgâ-
nico do espaço, a presença do lago, ponte, coreto, vegetação e cami-
nhos; que convidavam a frequência e permanência das atividades 
sociais e simbólicas.

A reforma da praça, em 1992, que levou a descaracterização do 
seu espaço com a demolição do lago, ponte e retirada da vegetação, 
em substituição por um desenho geométrico com canteiros ou jardi-
neiras elevadas, a construção do arco em frente à Catedral, a fonte 
de água, etc. levou a perda da identidade e memória do lugar, assim 
como a pouca permanência e frequência das pessoas, o que levou a 
realização de atividades ilícitas como a venda e consumo de drogas.
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A intervenção da Praça Rui Barbosa em 2015, que se limitou a 
ampliação de uma área verde, restituição de pisos e restauro do coreto, 
não foi suficiente para devolver uma efetiva permanência das pessoas 
na praça, tendo poucas atividades sociais como jogo de cartas ou 
conversas entre idosos. A praça é apenas espaço de passagem para 
muitas pessoas.

Projetos de espaços públicos elaborados e implementados pela 
gestão pública, sem ao menos buscar conhecer os interesses e expec-
tativas dos usuários e muito menos preservar a gênese do lugar, levam 
à perda da identidade e memória, ao abandono e a degradação dessa 
área, gerando insegurança para a população.

O apreendido até o momento demonstra indícios de que o atual 
projeto da praça não condiz com os ideais de um espaço público para 
os usuários bauruenses, não atende aos desejos e anseios da popu-
lação, já que muitos grupos se vêm “expulsos” do lugar em favor 
de outros. E muito menos atende aos princípios de preservação da 
gênese da praça, enquanto espaço de identidade e memória de toda 
uma cidade.

Além dessas observações, é possível fazer suposições quanto à 
eficácia (ou não) das estruturas presentes no projeto atual, referindo-
-se especificamente aos canteiros elevados que circundam a praça. 
Além de impossibilitarem a livre visão dos usuários, que transitam 
interna ou externamente à praça, fica claro que servem como res-
paldo às atividades não aceitas ética e moralmente na conformação da 
sociedade atual.
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INTRODUÇÃO

A paisagem é reflexo da produção do território e das práticas humanas 
em seu meio natural, motivadas por condições econômicas, culturais 
e sociais realizadas essencialmente dentro de um conjunto de valores 
simbolizados por determinadas culturas. 
A paisagem é um ente dinâmico, e também reflete o domínio do 
homem sobre seu meio através das técnicas construtivas, como 
foi o caso da ferrovia. O sistema ferroviário com todo seu aparato,  
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modificou de maneira contundente a paisagem, reorganizando o ter-
ritório à sua maneira, através de uma lógica espacial própria. Criou 
também novos cenários e visuais, estabelecendo novos sentidos na 
relação do homem com seu meio, uma vez que a introdução das loco-
motivas imprimiu maiores velocidades, instituindo diversas possibili-
dades de interação com a paisagem.

Assim, este trabalho trata das paisagens criadas pela Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil (EFNOB) nos Estados de São Paulo e do Mato 
Grosso do Sul, em suas várias dimensões, abordando desde o campo 
da filosofia até o cultural, onde essas paisagens são vistas como bem 
patrimonial e lidas como um testemunho de acontecimentos e mani-
festações das sociedades ao longo do tempo. 

O escopo deste trabalho consiste em analisar a paisagem em 
duas cidades servidas pela EFNOB: Bauru no Estado de São Paulo, 
ponto inicial da ferrovia (Km 0), e Campo Grande, atual capital do Mato 
Grosso do Sul3 , que possui um dos maiores complexos ferroviários do 
Brasil, e que, tamanha sua importância histórica, material e simbólica 
para este Estado como para o país, foi um dos únicos complexos fer-
roviários a ser tombado em âmbito federal através do IPHAN (Instituto 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional), juntamente com o complexo 
ferroviário de São João Del-Rei no Estado de Minas Gerais. 

Em ambos os casos, procuramos analisar estas paisagens rela-
cionando-as à ferrovia e levando em conta as especificidades de cada 
local, tendo como base a inserção da infraestrutura ferroviária no tecido 
urbano e sob os aspectos: natural, projetual e cultural a fim de balizar 
futuras diretrizes para a preservação destes bens. 
Desta forma, o trabalho compreende um estudo de caso, empregando 
pesquisas quantitativas e qualitativas, através do levantamento de 
documentação primária e material bibliográfico a fim de circunscrever 
o tema em questão dentro de um referencial teórico e investigativo. 
Como procedimento metodológico foi utilizado o texto “As cinco portas 
da paisagem” de Jean-Marc Besse (2014) fornecendo as chaves de 
leitura para a análise das paisagens contempladas na pesquisa.

3 O Estado do Mato Grosso (MT) foi desmembrado em 1977 pela lei complementar 
n° 31, assinada pelo então presidente Ernesto Geisel, criando o estado do Mato 
Grosso do Sul (MS). Fonte: Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, disponível 
em <http://www.ms.gov.br/a-historia-de-ms>.  Acesso em 12 de março de 2018.
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IMPORTÂNCIA NACIONAL DA EFNOB E SUA 
RELAÇÃO COM BAURU E CAMPO GRANDE

Diferentemente de suas antecessoras paulistas, organizadas no 
século XIX, que seguiram a marcha da agricultura, principalmente a 
cultura do café, a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (EFNOB)4  surgiu 
no início do século XX em outro contexto. Foi organizada em 1904 como 
Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil (CEFNOB) formada 
por capital franco-belga. Neste mesmo ano, a linha inicialmente pro-
posta, de Uberaba a Coxim, foi transferida para a de Bauru até Cuiabá. 
Em 1907, o traçado é alterado novamente tendo como ponto final a 
cidade de Corumbá no sul do Mato Grosso e não mais Cuiabá (MATOS, 
1990; ARRUDA, 1995; GHIRARDELLO, 2002). 

Através dos trilhos da Noroeste do Brasil, começa a materializar-
-se a tão aguardada conexão com porção oeste do território brasileiro, 
que se encontrava praticamente isolada do restante do país. Deveria 
atender também aos interesses econômicos na ampliação de mer-
cados, inclusive os internacionais, e a proteção das fronteiras nacio-
nais, em uma época onde a integração nacional estava intimamente 
atrelada às questões de identidade do Estado Nacional, pelo controle 
de seus domínios e proteção de suas fronteiras. 

Conforme pondera Arruda (1995), 

A ferrovia Noroeste do Brasil foi e é, muito mais do que somente 
seus trilhos e prédios. Ela representou, no momento de seu início, o 
desejo acalentado desde o século anterior em construir uma ligação 
entre o leste e o oeste no Brasil. Com a NOB, para as elites daquele 
momento, estaria finalmente resolvido o problema do isolamento 
do “grande estado do Oeste” e, por sua vez garantidas as fronteiras 
oeste do país. Para as autoridades governamentais do período, 
mais do que o aspecto econômico a NOB tinha um valor estratégico 
(ARRUDA, 1995, p. 3). 

4 A EFNOB, passou a ter essa denominação em 1917 quando a Estrada de Ferro de 
Bauru a Itapura, administrada pela CEFNOB foi encampada pela União, proprietá-
ria já da Estrada de Ferro Itapura a Corumbá, tornando-se dessa forma a Estrada 
de Ferro Noroeste do Brasil, conforme esclarece Ghirardello (2002, p.64), “após a 
encampação, o governo federal teve que praticamente reconstruir a ferrovia que 
se mostrava precária em todos os setores. Com ela, ainda, as duas ferrovias – 
CEFNOB e Itapura a Corumbá – voltariam a se unir, agora com a denominação de 
Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, NOB”.
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Pode-se dizer que tanto Bauru (SP) como Campo Grande (MS) são 
casos à parte e que de certa forma fogem do contexto das regiões 
quase inexploradas as quais a Noroeste desbravou, uma vez que 
foram inúmeros os casos em que os trilhos precederam a formação 
das cidades. Ademais, as cidades aqui apresentadas eram núcleos 
urbanos consolidados (a formação urbana de ambas as cidades data 
da última metade século XIX) quando receberam a ferrovia no início 
do século XX, que por sua vez intensificou a importância econômica e 
política destes locais, transformando-os em grandes centros comer-
ciais e de serviços. 

 O município de Bauru, escolhido no início do século XX como o 
ponto de partida da EFNOB “numa antevisão de todas as vantagens 
que, para o futuro, a cidade poderia oferecer” (MATOS, 1990, p. 130), 
tornar-se-ia mais tarde um dos maiores entroncamentos ferroviários 
da América do Sul, abrangendo três grandes Companhias Ferroviárias 
(Sorocabana, Noroeste e Paulista) em seu território e expandindo seus 
ramais a várias localidades, colocando Bauru em um ponto estratégico 
de comunicação dentro do território nacional. 

Também por se tratar do ponto inicial desta Companhia, e que con-
centrou inúmeras atividades correlatas à ferrovia, pode-se dizer que 
Bauru teve um tratamento diferenciado em relação aos seus equipa-
mentos, na configuração dos espaços e na arquitetura, principalmente 
no que se refere à segunda estação de passageiros, construída na 
década de 1930, através de um suntuoso edifício em art-déco. 

A primeira composição partiu de Bauru em 1906 e cruzou o Rio 
Paraná, onde avançou sobre o Mato Grosso em 1910, adentrando a 
cidade de Três Lagoas, na outra margem do rio, chegando posterior-
mente a Campo Grande em 1914. Matos (1990) afirma que a EFNOB 
foi a ferrovia mais rápida da história no que se refere à sua construção, 
permitindo a criação de paisagens em meio à mata fechada, densa, 
articulando os elementos biológicos através do pensamento humano 
sobre o meio natural.

Todavia, a primeira ação que aproximou os trilhos de Campo 
Grande partiu do Engenheiro Emílio Schnoor em 1903, ano em que 
publicou seus estudos indicando a alteração da rota dos trilhos da 
Noroeste que deveria ir até Corumbá e não mais Cuiabá. Segundo 
Arruda (2002) o engenheiro esteve com sua comitiva (composta por 
diversos profissionais, incluindo seus filhos) em Campo Grande no ano 
de 1907 “para a realização dos estudos finais de reconhecimento da 
região, com vistas à implantação de seu projeto, que havia sido apro-
vado, definitivamente, pelo presidente Afonso Pena” (ARRUDA, 2002, 
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p. 95). Assim foi criada a Comissão Schnoor que procedeu os estudos 
do trecho matogrossense em referência ao novo traçado da linha, 
revertendo o anterior com destino à Cuiabá e que já estava em curso 
de execução na época. 

Essa decisão tomada no início do século XX, mudaria o destino de 
Campo Grande, conforme apontou Trubiliano (2015) 

Campo Grande sofreu a ação desses instrumentos de desenvol-
vimento, tornando-se parte integrante e importante peça na rede 
urbana da fronteira Oeste. Embora a cidade tenha surgido como 
pouso de boiadeiros, em 1872, ela cresceu rapidamente, impulsio-
nada pela NOB. Com o trem, chegavam o desenvolvimento e o pro-
gresso. A distância de São Paulo se encurtava; a ligação da Estrada de 
Ferro, via Bauru, viabilizava a importação de mercadorias e possibili-
tava a chegada de imigrantes que vinham não apenas para trabalhar 
nas obras, mas para fixar residência e obter emprego (TRUBILIANO, 
2015, p. 234).

“Campo Grande se tornou, ainda no primeiro quartel do século XX, 
o principal centro econômico e político do sul de Mato Grosso” (TRU-
BILIANO, 2015, p. 235), a cidade adquiriu tamanha importância que 
culminou na sua ascensão como capital do estado na década de 1970, 
quando houve o desmembramento do Estado do Mato Grosso.

Pelo significativo papel desempenhado pela Noroeste do Brasil 
como agente catalisador na formação de novos povoados, como meio 
de transporte responsável por conectar diferentes regiões, a Noroeste 
ganhou destaque no cenário ferroviário durante o século XX, cabendo 
dessa forma o estudo de suas paisagens devido à sua relevância no 
cenário nacional.

Figura 01: Composição saindo da estação de Campo Grande na década de 1920. Fonte: 

Instituto Histórico e Geográfico – MS.
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Figura 02: Panorâmica da esplanada de Bauru em 1939, onde observa-se a estação à 

esquerda, e as oficinas, mais distantes, ao centro. Fonte: Instituto Histórico e Geográ-

fico – MS.

A CONSTRUÇÃO DA PAISAGEM FERROVIÁRIA

Segundo Cancer (2010) a paisagem é a imagem do território. Não 
há território sem paisagem, da mesma forma que não há paisagem 
sem território, e assim, qualquer território pode ter um patrimônio pai-
sagístico suscetível de valoração.  

Ao analisar a paisagem sobre diversos aspectos, procuramos 
entender como se deu a organização do solo a partir da implantação 
dos trilhos, como também quais ‘marcas’ foram deixadas pela ferrovia 
em ambas a cidades. Podemos dizer que “entre paisagem e infra-
-estrutura estabeleceram-se ao longo do tempo inter-relações impor-
tantes cuja compreensão é essencial para entendermos a paisagem” 
(MATOS, 2013, p. 130).

Como uma ferrovia de penetração, a Noroeste inseriu-se no meio 
natural, alterando fortemente a paisagem anterior, ao inserir ele-
mentos industriais em meio à natureza, criando meios híbridos.

[...] a paisagem, nas suas espacialidades como nas suas temporali-
dades, não depende apenas do humano, embora este ocupe uma 
posição às vezes determinante. Mas deve ser entendida como 
o ponto de encontro entre as decisões humanas e o conjunto das 
condições materiais (naturais, sociais, históricas, espaciais, etc.) nas 
quais surge e tenta formular-se (BESSE, 2014, p.45).

 Em relação ao meio natural, se a Noroeste, no trecho paulista, 
antecedeu as grandes lavouras onde “nessa região, os trilhos chegarão 
antes de qualquer produção agrícola. Mais que isso, em muitos trechos 
a estrada estará adiante da ocupação territorial, abrindo caminho para 
ela” (Ghirardello, 2002, p.84), no trecho sul matogrossense, o meio 
natural encontrava-se já modificado devido à pecuária, um dos pilares da 
economia deste Estado na época. Entretanto, embora já alterado, neste 
trecho a ferrovia teve que lidar com outros elementos naturais, como os 
rios (muitos dos quais geraram os trechos de pantanais) e as serras. 



A INSERÇÃO DA EFNOB NA PAISAGEM DA CIDADE: Bauru e Campo Grande 137

 Em relação à paisagem através da leitura da fabricação do terri-
tório e suas implicações culturais, pode-se dizer que tanto em São 
Paulo quanto no Mato Grosso, a ferrovia criou uma cultura própria. 
Símbolo da modernidade, a ferrovia se impunha através de suas cons-
truções e dos valores transmitidos a seus funcionários assim como 
possuía uma lógica própria de ocupação do espaço urbano, criando 
novas paisagens uma vez que “a paisagem é um espaço organizado, 
isto é, composto e desenhado pelos homens na superfície da Terra; 
a paisagem é uma obra coletiva das sociedades [...]” (BESSE, 2014, 
p.29).  Exemplo disso é a proposta de sua organização espacial, com 
locais para a habitação, lazer, educação, cuidados com a saúde (como 
hospitais e postos médicos), utilizados para atender seus funcionários, 
assim como locais próprios em que ocorriam as atividades administra-
tivas, operacionais, de manutenção e de transporte realizadas dentro 
da companhia. 

Ao participar de práticas assistencialistas, oferecendo moradia, 
saúde, lazer e educação, as companhias mantinham-se presentes 
na vida dos funcionários e seus familiares, moldando seus compor-
tamentos, e adequando-os às regras de convivência e de trabalho, 
criando uma ‘cultura’ própria de identificação e submetendo-os às 
suas regras.  

A ferrovia também trouxe consigo novas tecnologias construtivas, 
bem como a utilização de materiais industriais e profissionais técnicos 
especializados nessas novas modalidades, criando um aparato arqui-
tetônico, urbanístico e paisagístico de valor imensurável, materializado 
nos elementos que remetem aos modos de trabalho, habitação e lazer 
de fins do século XIX e início do século XX e que ainda permanecem 
nestas paisagens. 

Ao efetuar a leitura destas paisagens como projeto, Besse (2014) 
aponta que a paisagem atua em três direções: o solo, o meio ambiente 
natural e o território. A ferrovia conta sua história através do solo, onde 
estão contidas as memórias e marcas que compõem a paisagem 
onde “o solo é o efeito de uma construção histórica, que traz toda uma 
superposição de passados e que é, ao mesmo tempo, uma reserva 
para energias futuras” (BESSE, 2014, p.58). Essas marcas estão muito 
bem representadas através de obras de engenharia como as caixas 
d’águas, os trilhos, as estações e demais edifícios elementares ao 
funcionamento dos complexos ferroviários. A paisagem é invocada 
na direção do meio natural ao tratar da interação entre a natureza e a 
cidade, onde “a natureza está na cidade, e está presente, por um lado, 
na forma de preocupações quanto à qualidade das águas e do ar [...] 
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por outro lado, na forma de projetos de parques e jardins públicos” 
(BESSE, 2014, p. 59). Essa interação é materializada através da relação 
entre os rios e os trilhos junto aos fundos de vale, ao buscar uma topo-
grafia favorável à sua instalação. No entanto, ao se estabelecer junto 
aos córregos e sem o devido planejamento, não foram consideradas 
as matas ciliares resultando em obstruções em diversos pontos e 
como resultado, áreas sujeitas a inundações. Atualmente, estes cór-
regos encontram-se canalizados em boa parte de sua extensão e a 
paisagem degradada junto aos fundos de vale. 

Por fim, a direção do território reflete a complexa relação estabe-
lecida no espaço, onde a Noroeste promoveu o florescimento de inú-
meras regiões e a conexão de uma rede de cidades autônomas através 
dos trilhos da ferrovia.

“As estradas de ferro, à medida que avançavam pelo sertão inexplo-
rado, transformavam-se em grandes linhas de penetração que trans-
portavam a civilização, difundiam as novas tecnologias e costumes, 
agilizando o progresso aos vilarejos que encontravam no trajeto, além 
de incentivarem o surgimento de novos povoados” (HIGA, 2001, p.14). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Bauru e Campo Grande, embora estejam situadas em diferentes 
Estados, possuem inúmeras similaridades no tocante à construção 
de sua paisagem ferroviária. A inserção da ferrovia na malha urbana 
deslocou o eixo de crescimento destas cidades no início do século 
XX, promovendo o desenvolvimento das áreas que ficavam próximas à 
estação, atraindo inúmeros comércios e residências. A implantação da 
avenida Alfredo Maia (atual Rodrigues Aves) em Bauru alterou a fisio-
nomia da área central, com a construção de novas habitações, que no 
período anterior à ferrovia concentravam-se na rua Araújo Leite - antiga 
estrada que ligava Bauru ao município de Fortaleza - modificando assim 
o direcionamento urbano da cidade. Em relação à Campo Grande, a 
ferrovia também promoveu a rápida urbanização de seu entorno, prin-
cipalmente junto à Rua 14 de Julho (paralela à estação) e a Avenida 
Calógeras (antiga Avenida Santo Antônio), onde está a estação. 

Também percebeu-se em ambas as cidades a deterioração destas 
paisagens ferroviárias, principalmente junto aos fundos de vale. No 
entanto, este processo tem-se mostrado um pouco mais intenso em 
Bauru, muito provavelmente porque Campo Grande possui seu com-
plexo ferroviário protegido nas três esferas (municipal, estadual e 
federal) ao passo que Bauru até pouco tempo possuía alguns edifícios 
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tombados apenas pela esfera municipal, tendo seu complexo recente-
mente protegido também pela esfera estadual. Outro fator de extrema 
importância verificado nestes casos foi o envolvimento da população 
com estes bens, uma vez que possuem um alto valor representativo 
em relação à identidade e memória coletiva. O respeito por estes bens 
e seu uso de forma consciente (sem depredações ou descaracteriza-
ções) promovem espontaneamente a perpetuação da paisagem ferro-
viária, não como um ente ‘engessado’ pelo tempo, mas como marcas 
de um passado que transmite um profundo significado cultural e iden-
titário às próximas gerações.

CONCLUSÕES

A ferrovia já não mais representa o símbolo da modernidade, 
mas sim o símbolo da memória, pois concede profunda identidade à 
Bauru e Campo Grande, pois ambas as cidades despontaram como 
grandes pólos mediante sua vocação ferroviária. Não só Bauru em São 
Paulo e Campo Grande no Mato Grosso do Sul, como muitas cidades 
brasileiras apresentam ainda remanescentes da atuação da ferrovia, 
sendo objetos de atribuição de valores históricos e culturais. No que 
concerne à paisagem, a representatividade deste tipo de patrimônio 
reside no seu profundo significado cultural e tecnológico, que marcou 
o destino das regiões pelas quais passou encontrando-se em ambas 
as cidades elencadas, exemplares significativos de sua trajetória. Por 
essas razões, as paisagens criadas pela ferrovia devem ser conside-
radas de alto valor cultural e representativo, bem como a ela devem 
ser atribuídos valores patrimoniais, inserindo-as na categoria de Pai-
sagem Cultural.    
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INTRODUÇÃO

Localizado na região Noroeste do Estado de São Paulo, o município de 
Birigui apreende-se enquanto criação dos trilhos do trem, identificado 
através dos elementos do início de sua formação, ainda existentes na 
cidade e que marcam sua identidade cultural.

Nesse trabalho evidencia-se a importância do papel que a memória 
coletiva desempenha na evolução da sociedade; faz-se a leitura do 
desenho urbano do povoado formado ao redor da primeira estação, 
com o fim de investigar o processo imigratório e sua importância para 
a formação e desenvolvimento da cidade, quando o crescimento da 
produção cafeeira atrai trabalhadores para a lavoura.

11.
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Na região Noroeste do Estado de São Paulo, grande receptora de 
imigrantes, destaca-se a cidade de Birigui, incorporada a expansão do 
complexo cafeeiro, durante a construção da Companhia de Estrada de 
Ferro Noroeste do Brasil (CEFNOB), na primeira década do século XX. 
Essa força de trabalho estrangeira atuou decisivamente no processo 
de formação e desenvolvimento da cidade, bem como na ocupação 
rural, por meio dos parcelamentos efetivados pela Companhia de 
Terras, Madeiras e Colonização de São Paulo.

Assim, pretende-se potencializar a compreensão de sua criação 
através da implantação do conjunto ferroviário e como o mesmo foi 
importante para o desenvolvimento urbano da cidade, visando tornar 
esta pesquisa, um instrumento para a salvaguarda do patrimônio, a 
partir da valorização da memória e suporte à futuras diretrizes públicas 
de preservação na cidade.

OCUPAÇÃO, IMIGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Antes da construção das ferrovias, na segunda metade do século 
XIX, a melhor forma de transporte entre o litoral e o interior era por 
meio de tropas de animais, que atendia a uma pequena parte do 
comércio  exterior. A expansão da lavoura para o interior de São Paulo 
era dificultada pelas longas distancias até o porto e o alto custo dos 
transportes por animais (GHIRARDELLO, 2002, p. 79).

Após 1860, a crescente exaustão dos solos do Vale do Paraíba 
paulista e as dificuldades em relação à força de trabalho escrava, 
concorrem para que a região sofra um gradativo esvaziamento 
econômico. A cultura cafeeira, por sua vez, se desloca em direção ao 
norte e oeste paulista,  resultando em grandes mudanças econômicas 
e sociais. Até o final do século as zonas de Campinas, Ribeirão Preto 
e Jaú se tornarão grandes produtoras de café, apoiadas na malha 
ferroviária em constante expansão. E as cidades de Botucatu, São 
Manuel e Lençóis Paulista vão direcionar a cultura desse produto para 
o oeste paulista, que chegará ao recém-criado município de Bauru na 
alvorada do século XIX (MONBEIG, 1998, p.171).

Em 1904, foi aprovado o decreto de concessão para a construção 
de uma ferrovia partindo da cidade de Bauru, ultima estação da 
Sorocabana a Oeste, em direção ao Estado do Mato Grosso. 
Rapidamente os trabalhos de construção são iniciados abrindo-se toda 
uma área ocupada até então pela população nativa, naquela que seria 
denominada nos anos seguintes de Noroeste Paulista. Nesse período, 
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as almejadas terras indígenas, foram invadidas, dissipadas, “griladas” 
e demarcadas para o avanço do cultivo do café.

A industrialização e a modernização dos transportes aceleraram o 
comércio à distância e nesse ambiente de transformações, São Paulo 
passou a liderar no país a produção do café, que ocupou o território 
e ao mesmo tempo  fez surgir novos núcleos de povoamento. “Vias-
férreas, estradas de rodagem, cidades nascidas de um dia para o outro, 
bosques serrados transformados em campos de agricultura, tudo isso 
foi produzido por aquellas mesmas forças: - audácia e café” (ERCILLA 
& PINHEIRO, 1928, p. 10).

Através dos circuitos espaciais de produção, a ocupação do espaço 
geográfico de Birigui teve início na esteira da construção da CEFNOB 
ainda na primeira década do século XX, sob imposições políticas e 
econômicas, que vigoravam suas anexações agrícolas. Sua formação 
histórica e constituição como núcleo urbano às margens da linha do trem 
aconteceram no cenário das ferrovias no espaço geográfico paulista.

A CEFNOB, uma infraestrutura colocada a serviço do governo 
republicano com finalidade estratégica, mas também com objetivos 
ligados a expansão territorial da cultura do café, no Oeste paulista, 
confirma a anexação territorial do interior, com o aumento da produção 
a ser exportada. A ferrovia foi construída através da parceria entre o 
poder público, fazendeiros e financiamentos no exterior. “Formada 
por uma sociedade de ricos fazendeiros, que tirava sua força de sua 
dupla origem, rural e mercantil ao mesmo tempo” (MONBEIG, [1952] 
1998, p. 97).

O Oeste paulista era o melhor espaço para o avanço da cultura 
do café. Para a integração dessas áreas, os gestores econômicos e 
políticos reforçaram os interesses geopolíticos, ligando uma infraes-
trutura de transporte e possibilitando custos de produção adequados 
ao escoamento da mercadoria até o litoral.

Aumentaram os interesses econômicos em explorar a região e as 
novas terras passaram a ser anexadas à lógica da economia capitalista. 
A ocupação da área de Birigui apresentou fatores significativos para 
que ela se estendesse por décadas. Com terras apropriadas para o 
café, atraiu a colonização com capital estrangeiro.

Para a viabilização da ferrovia, em 1904 iniciou-se o trabalho de reco-
nhecimento do trecho paulista. “[...] fundamental para a viabilização da 
ferrovia [...]” (GHIRARDELLO, 2002, p. 29). Antecedendo a exploração 
econômica nessa região, a construção da ferrovia  apresentou peculia-
ridades técnicas:
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A Companhia Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, à exceção do ponto 
de partida em Bauru, quilômetro zero, criava suas estações no meio 
da mata, longe de qualquer povoado. Havia ainda a já mencionada 
dificuldade em se conseguir material para construção no local e 
também o penoso transporte até a obra, pois não se podia contar com 
o fornecimento de cidades próximas. (GHIRARDELLO, 2002, p.48).

Concluídos os estudos para a locação da linha férrea, chegaram os 
primeiros engenheiros, técnicos e operários para a sua construção. 
Com abertura da mata e criação de estações, a CEFNOB foi 
construída antes de qualquer tipo de ocupação urbana ou atividade 
econômica na região.

Os primeiros núcleos passaram a se desenvolver com a chegada 
das ferrovias, que alavancavam o crescimento local em razão da 
segurança do maior retorno financeiro aos seus investimentos. A 
ferrovia parte de Bauru em direção ao Rio Paraná com o início das obras 
em 1905 e chega a Birigui em 1908 (Fig. 1 e Fig. 2), “[...] que, das treze 
estações projetadas (com exceção de Bauru), nove transformaram-
-se em cidades, e uma delas, Birigüi, origina-se de chave. Esse quadro 
de estações e chaves permanecerá da mesma maneira até o final de 
[...] 1914, quando se encerram as obras de implantação da ferrovia”  
(GHIRARDELLO, 2002, p.61).

Figura 1: Estação ferroviária provisória 

(posto telegráfico e armazém) e vagões 

dos colonizadores, 1914. Fonte: Ramos & 

Martins (1961).

Figura 2: Primeira Estação, 1917. Fonte: 

Biblioteca Municipal de Birigui (1966).

No período em que a cidade nasce, Manuel Bento da Cruz, “o mais 
poderoso negociante de terras da zona” (GHIRARDELLO, 2002, p. 99), 
e grande  negociante de terras forma a “ The San Paulo Land, Lumber 
& Colonization Company” (MONBEIG, 1998), que tem como objetivo 
parcelar as imensas glebas em pequenos sítios e chácaras. Entre 
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suas negociações, a mais conhecida é a de quatrocentos alqueires, 
vendidos a Nicolau da Silva Nunes, agente imobiliário e fundador da 
cidade de Birigui.

Em 1912, esta empresa de colonização, de propriedade de 
brasileiros e imigrantes, atraiu estrangeiros de nacionalidades 
diferentes, principalmente originários de velhas zonas cafeeiras que 
haviam acumulado recursos e esperavam por adquirir terras em 
zonas de expansão agrícola, onde seus preços eram mais favoráveis e 
podiam ser pagas de forma parcelada.

Parte da divisão das terras rurais de Birigui foi feita em lotes 
de 10 a 1000 alqueires (Fig. 3), predominantemente vendidas a 
espanhóis, japoneses e portugueses. As estratégias de divulgação  
utilizadas pela empresa, para a venda das terras da região e para 
atrair potenciais compradores, passaram por panfletos escritos em 
diversas línguas (Fig. 4), demonstrando a qualidade das terras para 
a cultura do café, bem como a propaganda em jornais de circulação 
regional e nacional. Prometiam, além da facilidade de pagamento 
(entrada de 30% mais parcelas com três anos de prazo), a viabilidade 
da compra (tendo em vista que somente com a retirada e venda da 
madeira o comprador conseguiria pagar o lote), a produtividade do 
café e o rápido progresso da região em função do crescente número 
de compradores estrangeiros.

Figura 3: Panfleto com parte da 

divisão das terras rurais, 1912. 

Fonte: Biblioteca Municipal de 

Birigui (1966).

Figura 4: Anúncio da “The San Paulo 

Land & Lumber Company” em jornal 

italiano “Il Pasquino”, 1914. Fonte: 

Biblioteca Municipal de Birigui (1966).
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A cidade de Birigui, assim como tantas outras nessa região 
paulista funcionava como base da ocupação das glebas: “Sua 
organização e método de distribuição espacial, visava prioritariamente 
ao loteamento rural, utilizando-se do núcleo urbano em formação 
apenas como chamariz para sua clientela” (GHIRARDELLO, 2002, 
p.108). O núcleo urbano era o centro da vida rural e base de apoio 
aos sitiantes recém-chegados, fornecia assistências básicas à saúde, 
educação e lazer.

Lê-se no artigo 4º de sua Constituição:

Auxiliar, mediante a contribuição de dez (10) tostões por alqueire 
de terras vendidas, e na proporção que fôr vendendo, a construção 
de estação, pôsto policial, escolas e mais edifícios necessários ao 
progresso do núcleo de Birigüi e ao bem estar de sua população. 
(MARTINS, 1968, p.141).

Com o arruamento e infraestrutura o núcleo urbano centralizou 
a comercialização das terras e tornou-se sede da empresa de 
colonização. Dessa forma a cidade consolidava-se como centro de uma 
vasta porção de terras em fase de parcelamento e base fundamental 
para toda essa ocupação rural, fornecendo os serviços de apoio 
básicos e o necessário comércio de produtos essenciais.  As primeiras 
estradas de rodagem foram abertas nessa época em que Birigui tinha 
por volta de quarenta casas, quase todas de pau-a-pique. Após dois 
anos, estava com aproximadamente mil habitantes e duzentas casas, 
a maioria construída de tijolos e telhas de barro.

Ghirardello (2002, p. 107):

Vislumbrava-se, ainda, a possibilidade de fornecimento de serviços 
mais qualificados em outros ramos também importantes à atividade 
rural, como carpintaria, ferraria, marcenaria, olaria etc., [...] oferecidos 
por profissionais sem ligações funcionais com as fazendas [...].

De imediato a cidade tornou-se ponto de acesso, via ferrovia, a 
todo um espaço rural em ocupação. A partir de seu núcleo urbano 
estradas vicinais levariam as propriedades rurais, provocando  para 
esse deslocamento, um gradativo uso do transporte sobre rodas nos 
anos seguintes, através de  jardineiras e caminhões.

A cidade expandiu-se territorialmente a partir dos primeiros 
traçados do projeto de arruamento realizado em 1913, por iniciativa 
da Prefeitura de Bauru, a partir dai o seu traçado passou por diversas 
transformações. A planta inicial da cidade era formada com poucas 
quadras situadas ao sul do traçado da ferrovia (Fig. 5).
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Figura 5: Esplanada de Birigui, 1913. Fonte: Setor de Patrimônio RFFSA, Bauru/SP (1936).

Em 1914 tornou-se Distrito de Paz de Penápolis (Lei nº 1.426 de 
10 de novembro de 1914); Município em 1921 (Lei nº 1.811 de 08 de 
dezembro de 1921) e Comarca em 1934 (Decreto nº 6.447 de 19 de 
maio de 1934).

A área urbana inicial estendeu-se pelo topo do planalto e suas 
condições topográficas contribuíam para a extensão nos terrenos 
planos, para a instalação dos trilhos da linha tronco e seus desvios em 
eixo reto, facilitando a operação e as manobras dos trens. Essa carac-
terística contribuiu para a expansão territorial urbana. A ferrovia “além 
de possibilitar vida econômica ao futuro povoado, garantindo acessi-
bilidade e escoamento da futura produção, gerou o próprio desenho 
urbano” (GHIRARDELLO, 2002, p.171).

Entre 1912 e 1930 o café foi o principal produto de sua economia e 
gerou vastos recursos ao município, mas em contrapartida necessitou 
de uma boa estrutura urbana para sua comercialização. Nesse período, 
a cidade expandiu-se para as imediações da ferrovia e em direção aos 
eixos de saída para a zona rural e cidades vizinhas.

As atividades agrícolas locais, intensificadas e bastante desenvol-
vidas, rendiam anualmente cento e cinquenta arrobas a cada mil pés 
de café, o que resultou em melhorias continuas para a infraestrutura 
urbana. O telégrafo e o telefone se instalam em 1914 e 1917, respec-
tivamente. Em 1925, de acordo com dados do Anuário Demográfico 
Sanitário de São Paulo, a cidade contava com 26.220 moradores (Tab. 
1). Em 1927, em seu auge de produção, Birigui embarcava pela estação 
de trem mais de cento e cinquenta mil sacas de café (Tab. 2).
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Nesse período chegaram muitos imigrantes europeus: italianos, 
espanhóis, japoneses e portugueses. “E desse modo vão sendo 
agglutinados no sorvedouro da assimilação ethnica, os vários 
elementos da nossa formação nacional de amanhan” (ERCILLA & 
PINHEIRO, 1928, p. 24). Nessa ambiência, a cidade já possuía energia 
elétrica ofertada pela Companhia de Força e Luz. De 1930 a 1960, 
período da policultura a partir da expansão do algodão, se instalaram 
na cidade importantes indústrias beneficiadoras, como a Anderson 
Clayton, que continha trilhos e “estaçãozinha” exclusivos para o 
carregamento dos vagões.

Tabela 1: Distribuição da população em 1925. Fonte: Ercilla e Pinheiro (1928). 

Org.:Autores, 2018.

Tabela 2: Demonstrativo do valor da exportação de Birigui, 1927. Fonte: Ercilla e Pinheiro 

(1928). Org.: Autores, 2018.

Assim, a indústria desempenhou papel importante na economia da 
cidade, promoveu seu crescimento populacional urbano, intensificou 
seu crescimento demográfico e imprimiu marcas em sua malha 
urbana. Por volta de 1930, a região apresentou maior diversidade de 
empreendimentos e atividades expandindo-se ao sul e a oeste. 
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Figura 6: Sede da Sociedade 

Espanhola, 1920.  

Fonte: Biblioteca Municipal de 

Birigui (1966).

Figura 7: Grupo Escolar Roberto Clark, 1924.  

Fonte: Biblioteca Municipal de Birigui (1966).

Figura 8: Igreja Matriz, 1924. 

Fonte: Biblioteca Municipal de 

Birigui (1966).

Figura 9: Praça projetada pelo Grupo Dierberger, 

1928. Fonte: Biblioteca Municipal de Birigui (1966).

Na década de 1970, o traçado original da linha do trem foi alterado, 
uma nova estação foi construída a sudoeste da cidade e deu-se início a 
um novo capítulo em sua história e ao patrimônio industrial ferroviário.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fundação de Birigui e seu desenvolvimento conectaram-se ao 
movimento imigratório direcionado ao Brasil entre os séculos XIX e 
XX. Da “chave” na clareira da mata à denominada cidade “Pérola da 
Noroeste”, ou do território legítimo dos índios Caingangues no início do 
século XX à criação da cidade, houve um grande desenvolvimento que 
resultou na total alteração da sua paisagem natural e edificada.

Foi no processo de ocupação do Oeste paulista, através do avanço 
da economia cafeeira, que se fundamentou a origem de seu núcleo 
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urbano, processo iniciado com a macro ocupação territorial a partir da 
construção da Companhia de Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e 
dentro da zona por meio da atuação da Companhia de Terras, Madeiras 
e Colonização de São Paulo.

Nota-se o comum interesse entre as empresas em negociar as 
áreas rurais com os imigrantes e transportar suas futuras cargas e 
passageiros, definindo assim, sua trajetória e funcionalidades.

Nessa pesquisa bibliográfica e documental, delimitada aos materiais 
e métodos do referencial conceitual apresentado, elaborou-se uma 
construção teórica acerca do tema, onde a história relatada tornou-se 
prática social, destacando a singularidade de seus acontecimentos.

Ao evidenciar a relação entre história, memória e documentos 
registrados, denota-se a importância da preservação patrimonial na 
cidade, pois a história registrada em documentos torna-se patrimônio 
documental e consequentemente, memória da sociedade.

Para Le Goff (1924), a História é a forma científica que assume 
a memória, pois há uma seleção de fatos ou elementos que se 
tornarão memória. Assim, a memória é representada por registros de 
informações e aos registros (fatos ou ações), se atribui um significado 
que constitui a memória dos acontecimentos.
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Ética e Estética no Ensino de Projeto 
Arquitetônico

INTRODUÇÃO

A discussão sobre os valores éticos que guiam a prática profissional, 
o papel social do arquiteto e as consequências de sua prática parecem 
urgentes. São recorrentes as vezes que as grandes publicações de 
arquitetura trazem obras arquitetônica que são verdadeiros dilemas 
éticos, e quase sempre, resolvidos pela ética do mercado. De modo 
geral, os arquitetos parecem pouco convencidos do papel importante 
que arquitetura tem na transformação social da realidade. 

12.
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Dando um passo atrás, este texto volta ao universo da graduação 
em Arquitetura e Urbanismo e defende que as noções sobre ética do 
arquiteto devem partir da disciplina prática de projeto arquitetônico 4. 
Para isso é necessário que uma nova abordagem metodológica seja 
aplicada, conscientizando os alunos sobre seu processo de projeto, e 
levando-os a refletir de modo crítico sobre sua prática. Nesse sentido, a 
questão é colocada: qual seria a melhor forma de ensinar um estudante 
de arquitetura a pensar sobre os valores éticos de sua prática? 

A disciplina de projeto arquitetônico faz parte do currículo dos 
cursos de Arquitetura e Urbanismo em todo o país, e tem como 
objetivo, colocar o aluno diante da experiência prática da atividade 
de projeto. Ela “ensina” os estudantes a partir de uma simulação da 
prática profissional, colocando o professor/facilitador como cliente e 
os estudantes como os profissionais contratados. Talvez por herança 
de um ensino baseado nos valores modernos, os alunos são levados 
a solucionar os problemas a partir de questões técnicas e racionais, 
e raramente conseguem refletir sobre as questões éticas de suas 
decisões. Possivelmente isso acontece porque as questões filosó-
ficas sobre arquitetura são descoladas dessa simulação prática que é 
o atelier de projeto. Dentre as tantas variáveis técnicas que o aluno 
é levado a pensar, a discussão ética é só mais uma e comumente é 
deixada de lado. 

ÉTICA E ENSINO DE PROJETO ARQUITETÔNICO 

Boff (2010) aponta que a palavra ética pode se referir aos valores 
que os homens deveriam seguir e do caráter que deveriam ter para 
a boa convivência. Assim, em certo sentido, ética é um conjunto 
ordenado dos princípios, valores e motivações últimas das práticas 
humanas, pessoais e sociais. Mas também se refere aos costumes, 
hábitos, tradições dos homens, e a maneira como se comportam 
de acordo com sua cultura e suas práticas. Desse sentido deriva o 
que entendemos hoje como moral. Assim, enquanto a moral trata 
da prática, a ética estabelece-se como teoria, sendo ética, então, a 
reflexão filosófica da moral.

4 A disciplina de Projeto Arquitetônico pode receber nomes diferentes dependen-
do do curso e da instituição, entretanto, as ementas e objetivos mantêm-se muito 
semelhantes.
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É importante que se esclareça qual é a ética em questão, visto 
que no decorrer da historia a palavra ética apresentou varias inter-
pretações. Vázquez (2011) escreve que enquanto na idade média a 
ética estava ligada aos princípios cristãos, no século XX, a partir da 
revolução tecnológica acompanhada pela exploração do homem e da 
natureza, nascem novas interpretações sobre a ética, como exemplo 
a ética socialista. Desta última cabe destacar a premissa que a moral 
cumpre uma função social e valida as relações e condições de exis-
tência segundo a classe dominante da época. O homem então seria, 
além de um ser social, um ser histórico, que teria sua moral mudada 
segundo a mudança da estrutura econômica e de classes de acordo 
com o movimento histórico (Vázquez, 2011). 

A partir da década de 70 a questão ética e arquitetura vem 
ganhando espaço no ambiente acadêmico. No cenário internacional, 
a publicação de The Ethical Function of Architecture (1975) do filósofo 
e professor Karsten Harries, inaugura e estimula muitas outras discus-
sões que foram abertas e vieram contribuir para o debate sobre ética e 
arquitetura (Koutsoumpos, 2017)5. Em 2000, A Bienal Internacional de 
Veneza intitulada Less Aesthetics, More Ethics, questiona sobre uma 
nova maneira de se fazer arquitetura, favorecendo novas respostas 
éticas, em vez de simples soluções estéticas. Entretanto, percebe-se 
ainda pouco interesse por parte de pesquisadores nacionais sobre o 
tema da ética e arquitetura, ou sobre a ética no ensino de arquitetura.  

Os valores morais que permeiam a prática profissional do arquiteto 
são construídos ao longo da experiência acadêmica do aluno e, por-
tanto, não há como falar sobre ética profissional sem a discussão sobre 
o ensino de arquitetura e urbanismo. Admite-se muitas vezes que a 
missão principal da universidade restringe-se no desenvolvimento de 
especialistas com competência técnica e acadêmica, negligenciando 
por vezes as discussões éticas da vida prática (Fish, 2003). Esse desin-
teresse sobre o tema da ética no ensino de arquitetura permite que 
outros valores ganhem espaço e balizem a prática do futuro arquiteto.

Ao relacionar educação arquitetônica e ética, Pérez-Gómez (2002 
apud Koutsoumpos, 2017) aponta a problemática mentalidade e 
influência do “tecno-capitalismo” globalizado na arquitetura. O autor 
defende a reavaliação dos valores da educação arquitetônica e sugere 

5 O autor apresenta uma linha do tempo com 20 publicações relevantes sobre 
ética e arquitetura, desde 1975 até 2016.
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a necessidade de alternativas radicais. Nesse mesmo sentido, Arantes 
(2010) critica como a arquitetura na era “digital-financeira” tem sido 
dominada pelos interesses publicitários, trabalhando em favor do 
mercado e da especulação imobiliária. A partir disso, nota-se como 
esses princípios que orientam essa produção arquitetônica são muitas 
vezes transferidos para as salas de aula, sem questionamento, condi-
cionando a moral dos alunos a partir da estrutura social e econômica 
na qual eles estão inseridos. Se na idade média a ética era baseada em 
valores do cristianismo (Vázquez 2010) hoje, a ética fundamenta-se, 
sobretudo, nos valores de mercado.   

Isso fica evidente na disciplina de projeto arquitetônico por esta 
lidar diretamente com as questões práticas da profissão. De modo 
geral, os currículos nacionais das escolas de Arquitetura e Urbanismo 
têm a disciplina de projeto como espinha dorsal do curso, podendo 
começar desde o primeiro ano e seguindo até o trabalho final de con-
clusão. É uma disciplina que ocupa boa parte da carga horária dos 
alunos, exigindo tempo e dedicação. Katinsky (1999 apud Amaral 
2008) aponta que o ensino de projeto arquitetônico inicia-se ainda 
no século XV após a descoberta da perspectiva por Brunelleschi, e 
segundo Lara e Marques (2003) esse modelo tem permanecido o 
mesmo até hoje. 

No ateliê, alunos por vezes organizados individualmente, 
debruçam-se sobre pranchetas para resolver problemas estabelecidos 
pelo professor, e num ambiente pouco colaborativo, tentam extrair a 
melhor solução. Há poucos momentos de trocas entre os colegas e o 
clima remete muito mais a uma competição para saber qual aluno res-
ponderá melhor às expectativas. Essa prática cria um local de disputa 
– muito alinhado aos valores de uma economia de mercado –  no qual 
o aluno busca, a partir de análises e sínteses, o momento eureka. Este 
modelo de ensino de projeto arquitetônico beneficia apenas os alunos 
que já trazem consigo um repertório relevante para o desenvolvimento 
do projeto (MAHFUZ, 2009)

Um segundo problema que pode ser identificado é a divisão de 
tarefas para cada integrante do grupo. Com o excesso de trabalho, os 
alunos dividem-se e “fatiam” as etapas desde a decisão do partido até 
as atividades de representação, modelagem, e montagem da apresen-
tação. Ao final do curso, os alunos se especializam em determinadas 
tarefas e perdem consciência das diversas etapas do processo de elabo-
ração do projeto, resultando em um processo de alienação do trabalho. 

Cuff (1991) aponta que o ambiente do ateliê é necessário para 
a elaboração de projeto. Para Chan (2013), embora nem todas as 
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questões éticas possam ser resolvidas por meio do projeto, o funcio-
namento e a dinâmica do ateliê proporcionam que o aluno também 
aprenda a resolver o projeto considerando questões éticas, propondo 
espaços democráticos e acolhedores, baseado no valor moral de equi-
dade. Entretanto, o autor não se aprofunda em explicar como, em qual 
momento e de que maneira esse valor moral de equidade é apresen-
tado e discutido no ateliê. 

Uma alternativa simplificadora para a discussão sobre a ética no 
ensino de projeto arquitetônico seria apresentar aos alunos o código 
de ética criado pelo conselho regulador da profissão, que estabelece 
parâmetros que devem orientar a conduta profissional. Entretanto, por 
mais que essas recomendações sejam claras, elas dizem muito pouco 
sobre a realidade enfrentada diariamente pelo profissional. Como bem 
aponta Chan (2013), aulas que apresentam os códigos de conduta 
profissionais, não estimulam necessariamente um raciocínio ético já 
que as informações chegam formatadas, distantes de casos reais, e 
não levam aluno e professor/facilitador a uma reflexão sobre a prática. 
Durante o processo de projeto, alguns problemas são trazidos à tona 
e suas respostas não são encontradas no código de conduta. Nesses 
casos, nada substitui o julgamento ético do arquiteto na escolha 
de suas prioridades, como fazer escolhas difíceis entre os clientes, 
os usuários, os vizinhos, o público em geral, bem como os margi-
nalizados, ou o meio ambiente natural ou artificial, os materiais, a 
técnica, etc. 

ESTUDO DE CASOS COMO ALTERNATIVA PARA A 
REFLEXÃO CRÍTICA

Como alternativa, este trabalho sustenta que apresentar casos 
concretos pode ser uma maneira eficiente de trazer o aluno para a rea-
lidade histórica e material da produção arquitetônica, e a partir disso 
estimular a reflexão crítica sobre os valores morais que envolvem as 
decisões de projeto. Confrontar essas decisões cotidianas da arqui-
tetura, tendo como referência casos já realizados, pode aproximar 
o estudante dos dilemas que ele possivelmente enfrentará futura-
mente em sua atividade, contribuindo para a discussão sobre a ética 
do arquiteto. Muito provavelmente nenhum aluno se identifique 
como antiético a partir do código de conduta, mas quando entende 
que uma decisão material ou formal pode submeter os construtores a 
práticas questionáveis, a percepção sobre o que é ético pode mudar.

Sobre esse caso, vale destacar o projeto da Casa da Música rea-
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lizada na cidade do Porto (Portugal), projetada por Rem Koolhaas. 
Segundo Arantes (2010) a partir de uma decisão formal e material, 
o arquiteto exigiu uma paginação diagonal das fôrmas que contra-
riavam a agregação gravitacional horizontal do concreto. Os constru-
tores foram submetidos a um esforço exaustivo para dispor as fôrmas 
inclinadas segundo o grid traçado em computador. 

Foqué (2010) apresenta seu resultado de várias décadas sobre 
o tema da investigação projetual, e seguindo a base filosófica tradi-
cional anglo-saxônica do pensamento pragmático, o autor defende 
que a investigação em projeto é a base da construção do conhecimento 
em arquitetura. Para o autor, arquitetos não constroem conhecimento 
quando não compartilham seus resultados práticos, e a individualização 
das experiências dificulta a construção de um conhecimento comum 
que reúne as mais adequadas práticas do campo da arquitetura. 

Este método, segundo o autor, estimula que alunos tentem não 
apenas formular as perguntas certas a serem feitas sobre os con-
ceitos teóricos por trás da concepção, mas também descubram suas 
correspondências, inconsistências e barreiras contextuais (Foqué, 
2010). Essa busca pelos conceitos teóricos pode ser uma primeira 
oportunidade do aluno refletir sobre os valores que fundamentam 
determinado projeto. Outro aspecto importante desse método é levar 
o aluno a questionar sobre o processo de projeto e as tomadas de deci-
sões durando o processo, revelando as prioridades do arquiteto. Como 
aponta Foqué, “O processo arquitetônico se torna mais transparente, 
e o julgamento para saber se o edifício é bom ou ruim se torna mais 
objetivo e discutível”6 (Foqué, 2010, p. 220, tradução nossa). 

Quando escreve sobre o processo criativo, Lawson (2011) ques-
tiona se confiar na experiência de outros arquitetos pode ser um blo-
queador de soluções criativas, e em alguns casos seja interessante que 
o aluno não seja “contaminado”. Entretanto, ressalta que esses casos 
bem sucedidos de inovação criativa são pontuais em um mar de resul-
tados medíocres e previsíveis. Ao citar a experiência de Laxton (1969), 
o autor argumenta que a capacidade de iniciar ou expor ideias depende 
de um “arquivo” intelectual no qual se baseiam essas ideias. Pareyson 
(1997) aponta que a educação romântica do artista baseada na expec-
tativa da criação sem disciplina prejudica o aprendiz. Não há porque ser 
diferente na arquitetura, e segundo o autor,

6 “The architectural process becomes more transparent, and the judgment of 
whether a building is good or bad becomes more objective and arguable”
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não há outro caminho senão a imitação, não entendida como repetição 
mecânica de formas estáticas ou de módulos estereotipados, mas 
como retomada ativa de desígnios criativos e de gestos formativos. 
Se pensarmos que a originalidade não é nunca um começo absoluto 
ou uma ruptura completa com a situação precedente, veremos que 
não há outra introdução a originalidade senão a imitação, [...] é preciso 
recordar que ninguém consegue encontrar-se a si mesmo senão 
começando a descobrir-se em outros (Pareyson, 1997, p.170).

Isso coloca em questão o papel do professor no ateliê de projeto 
arquitetônico. Sem dúvida, cabe a ele orientar os alunos na busca 
por uma reflexão de projeto pautada em valores morais de equidade. 
Porém, Schon (1987) lembra que a fala do professor de projeto é 
muitas vezes rica e repleta de diferentes significados, muitas vezes 
pouco claros e explícitos. Sem uma discussão aberta sobre isso, a 
compreensão daquilo que está sendo dito pode receber interpreta-
ções contrárias ao sentido original. Numa hipótese mais grave, essa 
orientação pode ser cegamente aceita e conduzir o ensino a uma dou-
trinação, uma atitude totalmente oposta daquilo que se pretende. A 
escolha do caso a ser apresentado ao aluno pode ser apenas um gosto 
pessoal do professor, não servindo como material para reflexão crítica 
sobre as decisões de projeto.

A QUESTÃO ESTÉTICA DO MÉTODO DE ESTUDO DE 
CASOS 

O método de estudos de casos depende também de uma dis-
cussão estética, visto que estética enquanto área da filosofia que 
estuda questões ligadas à beleza, pressupõe um conhecimento 
relativo a percepções e juízos de valor. Nesse sentido, o ensino de 
projeto é construção e estabelecimento de valores éticos e estéticos 
a partir de casos de estudo gerados por meio de interações sociais, 
culturais, políticas, econômicas e materiais.

Ao se aproximar dos problemas abordados pela estética – forma, 
conteúdo, materialidade, significado, entre outros – o estudo de caso 
estimula a compreensão da realidade por meio de uma percepção do 
edifício construído no tempo e espaço. Assim, é fundamental com-
preender o valor estético de um método crítico que induz a novos 
olhares sobre o espaço – organizados material e dialeticamente – dis-
tante daqueles já reproduzidos por um ensino contaminado por uma 
ética de mercado. É fundamental, também, um ensino de projeto 
que resulte numa percepção crítica do sujeito para com o mundo, 
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colocando-o diante da possibilidade de agir por meio dos valores 
éticos revelados esteticamente.

Durante o estudo dos casos não se pode correr o risco de se julgar 
a pertinência ou não de determinado edifício a partir de critérios base-
ados no gosto pessoal do professor ou do aluno. É importante que se 
reconheça que de modo geral as ideias sobre aquilo que é belo são 
construções sociais. Como aponta Arantes (2010) os valores estéticos 
da arquitetura contemporânea são, muitas vezes, estabelecidos a 
partir da uma ética do mercado, tornando-os verdades inquestionáveis. 
Esses valores são reproduzidos constantemente nas aulas de projeto, 
formando futuros arquitetos que pensam e projetam de acordo com 
os moldes pré-estabelecidos. 

Ao escrever sobre A dialética do Esclarecimento (Adorno; 
Horkheimer, 1947) Puls (2006) lembra que a industria cultural oferece 
aos consumidores é a repetição medíocre do mesmo, que acabam 
comprando porque seus critérios estéticos não são mais balizados 
pela qualidade artística, mas por seu valor-de-troca. “O que vende mais 
é considerado belo” (Puls, 2006, p. 523). Nesse sentido, uma escolha 
de casos que não questiona qual o verdadeiro valor da obra pode servir 
somente como propaganda. A arquitetura como mercadoria, reproduz 
fórmulas, e revela um estudante com pouca capacidade de imagi-
nação para repensar e intervir no mundo. Partindo da teoria estética de 
Adorno e sua dimensão formativa, Petry (2015) escreve que 

Adorno nega que o gosto possa ser critério para julgar uma obra de 
arte. [...] Adorno enfatiza que, em uma sociedade reificada como 
a nossa, as obras de arte devem, antes, provocar uma sensação 
incômoda no sujeito do que acomodá-lo à realidade. O motivo é que 
as obras de arte que afirmam a realidade acabam por subscrever a 
dominação que nela está presente. Uma obra de arte autêntica, 
ao contrário, trará as contradições para si, por meio de sua forma, 
causando no sujeito um estremecimento perante as imagens que 
apresenta e levando-o a refletir (Petry, 2008, p. 15).

Ghirardo (2006) lembra que a estratégia acadêmica é formalista e 
se atenta a trivialidades. “É também muito mais fácil e elegante insistir 
em uma critica formalista, com o que, ao mesmo tempo, se pode 
evitar contrariar os interesses econômicos” (Ghirardo, 2006, p.421). 
Contra essa realidade, os casos estudados não podem ser escolhidos 
a partir de critérios formais, pois podem cair no engano de mostrar 
apenas meias verdades aos estudantes. Os valores morais intrínsecos 
ao projeto, desde a sua conceituação até o canteiro de obras, devem 
ser evidenciados e criteriosamente analisados. Por mais atraente que 
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seja, uma atitude projetual que toma como condição necessária atri-
butos formais é sempre problemática.

Um dos aspectos que raras vezes os alunos são estimulados a 
pensar é o ambiente do canteiro de obras e as relações de trabalho ali 
estabelecidas. Sergio Ferro (2006) já escreveu sobre isso há 40 anos 
e até hoje esse tema parece pouco aceito por professores de arquite-
tura. Nesse sentido, Ghirardo aponta que 

em nenhuma de suas diversas manifestações, a categoria dos 
arquitetos ousa questionar a política da construção: quem constrói 
o que, para quem e a que preço. Apesar de ser um dos temas mais 
importantes para a reflexão dos arquitetos, e uma questão relevante 
para a disciplina, poucos se referem ao problema da política da 
construção civil (Ghirardo, 2006, p. 422). 

A questão levantada por Ghirardo resume com clareza a preocu-
pação deste trabalho. Quando trata do preço da construção, a autora 
não se refere somente ao valor financeiro do edifício mas, sobretudo, 
ao preço social daquela obra. Essa é a discussão que precisa ser levada 
para dentro das aulas de projeto arquitetônico, para que de modo 
prático os alunos pensem nas consequências de suas decisões de 
projeto, não como algo abstrato e teórico mas como um fato real.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse processo criterioso de seleção dos casos a serem estu-
dados exige um esforço maior por parte do professor/facilitador e 
do aluno. O professor terá a difícil tarefa de buscar novas referên-
cias, mesmo em meios onde muitas vezes essas obras não são 
publicadas e divulgadas. Por sua vez, o estudante também poderá 
contribuir para essa pesquisa, levando para a sala novos casos que 
considerar relevante para a discussão. Entretanto é fundamental 
que tanto professor como aluno, encontrem canais alternativos, e 
até mesmo exijam das revistas e sites especializados uma atenção 
maior às obras arquitetônicas que mais preocupadas com as ques-
tões éticas.

Mesmo assim, corre-se o risco de se descartar a maior parte dos 
casos disponíveis e depender do convencimento dos editores pode 
não ser muito prático. Ademais, na era da informação fácil e veloz, 
algumas notícias falsas podem ser dadas como verdadeiras, colo-
cando em risco a “idoneidade” de determinado edifício, e consequen-
temente eliminando-o do seleto grupo de casos escolhidos. Para isso, 
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pode-se pensar na possibilidade de um estudo crítico sobre “maus 
exemplos”, em uma abordagem bastante cuidadosa  e detalhada sobre 
suas incoerências. 

Outra possibilidade seria a utilização de casos que estejam próximos 
da realidade do perfil dos grupos de alunos. Muitas vezes, obras arquite-
tônicas de muita qualidade são projetadas e construídas por arquitetos 
de pouca visibilidade. Muitas dessas estão espalhadas pelas cidades 
brasileiras e podem servir como casos referenciais, pois fazem parte 
do cotidiano dos estudantes, podendo ser visitadas e estudadas in loco.

Por fim, este trabalho reconhece que é necessário se fazer um apro-
fundamento sobre as técnicas, e procedimentos de abordagem desse 
método. O modo como acontecerá a análise gráfica e “ética” desses 
casos precisa partir de critérios claramente estabelecidos e definidos 
pelo professor/facilitador e alunos. Espera-se que próximas pesquisas 
possam se aprofundar nesse sentido e sugerir uma estrutura prática de 
aplicação desse método.
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INTRODUÇÃO 

As áreas livres escolares, conhecidas como pátios, são ambientes 
de aprendizagem, de vivências e socialização, e se configuram como 
importantes espaços educativos. No entanto, para que isso ocorra, é 
necessário que os espaços físicos permitam o desenvolvimento das 
funções sociais, recreativas, ambientais e pedagógicas.
As funções sociais remetem à capacidade de promover a interação 
entre alunos, fundamentais para o desenvolvimento do convívio, de 
habilidades de comunicação, além de outras habilidades (FORST, 
1989; EMMEL, 1996; AZEVEDO, 2002; SAGER, 2002). As funções 
recreativas possibilitam o desenvolvimento psicomotor, através das  
brincadeiras e dos jogos, essenciais para crianças de diferentes idades 
no sentido de aprimorar as habilidades de organização, criatividade e 
aprendizagem (SANOFF; SANOFF, 1981; LIEMPD, 1999; SOUZA, 2005).
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As funções ambientais oportunizam a aproximação dos alunos 
com o meio ambiente natural, através do contato com a natureza, 
que permite a educação ambiental (FEDRIZZI, 1999; FEDRIZZI; 
TOMASINI; CARDOSO, 2004; SOUSA, 2011). Enquanto que às funções 
pedagógicas visam complementar o conteúdo transmitido dentro da 
sala de aula, ou mesmo, realizar atividades previstas em sala de aula 
(FRANÇA, 1994; AZEVEDO, 2012; CAOBELLI, 2013). 

Com o potencial de contemplar essas quatro funções, as áreas 
livres constituem espaços essenciais no contexto escolar e, por 
isso, devem ser organizadas de forma a atender essas funções e, 
consequentemente as necessidades de seus usuários. Ao buscar 
contribuir com esta questão, este artigo apresenta a validação de 
um  instrumento para avaliar a qualidade funcional das áreas livres 
escolares em quatro escolas de ensino fundamental completo em 
Bauru-SP. Esse instrumento visa auxiliar o gestor escolar na identifi-
cação da adequação das áreas livres, quanto ao atendimento das suas 
principais funções (sociais, recreativas, ambientais e pedagógicas). 

INSTRUMENTO PARA AVALIAR A QUALIDADE DAS 
ÁREAS LIVRES ESCOLARES

A criação do instrumento de avaliação da qualidade funcional das 
áreas livres escolares foi pautada nos parâmetros e indicadores da 
Qualidade na Educação: Ensino Fundamental (BRASIL, 2013) e a partir 
de pesquisas bibliográficas com foco nas funções dos pátios escolares, 
descritas por Gonçalves e Flores (2011) como: sociais, recreativas, 
ambientais e pedagógicas. A figura 1 apresenta um organograma com 
essas funções e palavras chave que caracterizam cada função.

Figura 1: Organograma das funções dos espaços livres escolares
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As  Tabelas 1, 2, 3 e 4 mostram o instrumento para avaliar a 
qualidade das áreas livres escolares, que é composto por 20 questões, 
5 para cada função.

Tabela 1: Questões para avaliar as funções sociais

Tabela 2: Questões para avaliar as funções recreativas 
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Tabela 3: Questões para avaliar as funções ambientais

Tabela 4: Questões para avaliar as funções pedagógicas

A avaliação de cada questão é feita através de uma escala de cores 
com valores de até 5 pontos, em que: azul - ótimo (5 pontos); verde -  
bom (4 pontos); amarelo - regular (3 pontos); laranja - ruim (2 pontos) ou 
vermelha - péssimo (1 ponto), conforme mostra a figura 2. Assim, cada 
função pode receber no mínimo 5 e no máximo 25 pontos.

Figura 2: Pontuação para cada questão avaliada
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Figura 3: 0 Escala de valores para avaliar as quatro funções

Ao considerar a somatória das quatro funções analisadas é 
possível avaliar a qualidade total das áreas livres, que poderá atingir um 
valor máximo de 100 pontos, caso todas as perguntas de cada função 
obtenham a avaliação na cor azul (ótimo). Assim, pode-se obter uma 
visão geral da qualidade da área livre escolar, mediante a avaliação de 
suas quatro funções, conforme mostra a figura 3.

VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO PARA AVALIAR A 
QUALIDADE DAS ÁREAS LIVRES ESCOLARES

O instrumento de avaliação da qualidade das áreas livres escolares 
foi validado em quatro escolas de ensino fundamental completo, em 
Bauru-SP (Escola1 -  Ivan Engler de Almeida; Escola 2 - Cônego Aníbal 
Difrância; Escola 3 - Nacilda de Campos e Escola 4 - Lydia Alexandrina 
Nava Cury Ner),  entre  alunos dos anos iniciais e finais, com o objetivo 
de:  1. Identificar as diferenças entre as avaliações efetuadas por 
alunos dos anos iniciais e finais e 2. Verificar os principais aspectos que 
comprometem a qualidade funcional das áreas livres. 

Uma síntese dos resultados é apresentada na tabela 5, que 
mostra resultados das avaliações por função e escola, e evidencia 
diferenças nas pontuações atribuídas pelos alunos dos anos iniciais e 
finais. Verifica-se que as avaliações dos alunos dos anos finais foram 
mais críticas na maioria das funções, principalmente em relação 
às funções sociais e ambientais. Para os  alunos dos anos iniciais 
as melhores e piores avaliações foram para as funções social e  
recreativa, respectivamente. 
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Tabela 5: Avaliações atribuídas em cada escola e função, pelos anos iniciais/finais

A tabela 6 sintetiza as pontuações parciais e totais obtidas através 
das médias de cada escola e de cada função. Verifica-se a predomi-
nância do conceito regular (cor amarela) em cada função, na maioria 
das escolas. Apenas na escola 1, as funções recreativas e ambientais 
receberam conceito ruim (cor laranja) e o conceito bom (verde) foi 
atribuído apenas uma vez para a função ambiental na Escola 4

Tabela 6 - Valores parciais e totais das avaliações da qualidade funcional das áreas livres 

nas escolas 1, 2, 3 e 4.
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Embora haja a predominância do conceito regular nas avaliações, 
ao observar os valores obtidos por escola em cada função, verifica-se 
que a Escola 1 recebeu pontuações mais baixas em todas as funções, 
seguidas pela Escola 3 e 2. Enquanto que os maiores valores foram 
atribuídos à Escola 4. Esses valores podem servir para apontar quais 
escolas necessitam de maior cuidado e necessidade de intervenções, 
que visem à melhoria da qualidade das suas áreas livres. 

Ao considerar as pontuações da avaliação parcial no conjunto de 
todas as escolas, verifica-se que a função recreativa recebeu a pior 
avaliação, seguida das funções pedagógica, ambiental e social. Esses 
resultados indicam que as áreas livres avaliadas necessitam de 
intervenções com objetivo de  potencializar suas funções. Para auxiliar 
essas intervenções, são listados, a seguir, os principais aspectos por 
função, que comprometem a qualidade das áreas livres escolares, 
identificados através da aplicação do instrumento proposto: 

- Função Social: Carência de mobiliários como bancos, 
mesas e lugares diferentes para o convívio;

 - Função Recreativa: Pouca variedade de brinquedos; falta de 
brinquedos pequenos tais como corda, bola, bambolê, jogos de mesa, 
entre outros; necessidade de acesso às áreas de playground pelos 
alunos dos nos anos finais;

 - Função Ambiental: Ausência de paisagismo, tipos diferen-
ciados de recobrimento do solo e insuficiência de árvores e outros 
tipos de vegetação;

 - Função Pedagógica: Falta de mobiliários e espaços para 
atividades pedagógicas, como aulas de educação ambiental.

Com base nestes resultados, pode-se considerar que as áreas 
livres das escolas estudadas demandam de intervenções que visem 
à melhoria da qualidade das suas áreas livres e possam contribuir para 
o desenvolvimento das quatro funções que lhes são peculiares. Estes 
resultados confirmam dados da literatura, que mostram que essas 
importantes áreas escolares são pouco valorizadas e exploradas 
como espaços educativos (CARDOSO; ANTOCHEVIS; FEDRIZZI, 
2005; ZAMBERLAN; BASANI; ARALDI, 2007). Nesse contexto, 
os alunos perdem importantes possibilidades de aprendizagem, 
socialização, recreação e de contato com a natureza, aspectos que 
trariam benefícios ao desenvolvimento e qualidade de vida dos alunos 
(FEDRIZZI, 1998).
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CONCLUSÃO

A validação do instrumento para avaliar a qualidade das áreas 
livres escolares, em quatro escolas de ensino fundamental completo 
na cidade de  Bauru–SP, mostrou sua eficiência na identificação 
de questões que comprometem a qualidade funcional, além de 
destacar as necessidades dos alunos de diferentes faixas etárias. 
Essas questões podem servir para auxiliar mudanças em cada escola 
avaliada, além de subsidiar o planejamento e/ou gestão de espaços 
similares, com objetivo de melhorar a qualidade social, recreativa, 
ambiental e pedagógica das áreas livres escolares. 
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INTRODUÇÃO

Conforto térmico é a sensação de satisfação com o ambiente térmico 
no entorno dos indivíduos. Seu estudo tem por objetivos o estabeleci-
mento de métodos para avaliação ambiental, a avaliação de ambientes 
construídos e a compreensão das sensações térmicas humanas, 
visando principalmente a edificação de ambientes adequados às ativi-
dades e ocupações humanas. É influenciado pelas variáveis pessoais 
de atividade física e vestimenta e pelas ambientais de temperatura do 
ar, temperatura radiante, umidade relativa e velocidade do ar (LAM-
BERTS; DUTRA; PEREIRA, 2014). 
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Fanger (1972) realizou estudos com grupos de pessoas em câmaras 
climatizadas e determinou a equações de conforto térmico estático. 
Posteriormente Humphreys (1975) propôs o modelo adaptativo a 
partir da avaliação da sensação térmica de usuários em ambientes não 
controlados e naturalmente ventilados, onde determinou que a tem-
peratura de conforto varia de acordo com a temperatura prevalente 
externa. Ambos os métodos integram atualmente a ASHRAE 55-2013 
- “Thermal environmental conditions for human occupancy” (AME-
RICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE/AMERICAN SOCIETY OF 
HEATING, 2013) para serem usados na análise de ambientes artificial-
mente e naturalmente climatizados, respectivamente.

Pesquisas desenvolvidas em salas de aula naturalmente ven-
tiladas sugerem que os intervalos de temperatura adotados no 
modelo adaptativo possuem maior correlação com a temperatura 
de conforto declarada pelos usuários (PEREIRA; ASSIS, 2010; TELI; 
JAMES; JENTSCH, 2013). O modelo de conforto adaptativo definido 
pela ASHRAE 55-2013 para ambientes naturalmente ventilados prevê 
o incremento da velocidade do ar entre 0,6 m/s e 1,2 m/s como estra-
tégia para aumento do limite superior de temperatura de conforto em 
climas quentes e úmidos.

Observações recentes sugerem o aumento de aceitabilidade para a 
velocidade do ar acima de 1,2 m/s em ambientes com ventilação natural 
e clima quente e úmido. Zhang et al (2007) avaliou o banco de dados 
RP-884 da ASHRAE, e demonstrou que em ambientes naturalmente 
ventilados os usuários tendem a indicar preferência por maior veloci-
dade do ar. No Brasil foram conduzidas pesquisas as quais compararam 
os limites estabelecidos pela ASHRAE 55-2013 e resultados em campo, 
indicando que ela especifica valores inferiores de velocidade do ar ao 
desejado pelos usuários (CÂNDIDO et al., 2009).

O aumento da velocidade do ar para melhoria no conforto térmico 
é uma estratégia bastante utilizada nas salas de aulas de estabele-
cimentos públicos de ensino do Brasil, principalmente até o nível 
médio, considerando o alto custo da implantação e manutenção de 
equipamentos de climatização. Essa difusão da sua utilização é esti-
mulada por estratégias governamentais para melhoria dos ambientes 
de ensino com o financiamento da sua implantação (BRASIL, 2007), 
publicação de manuais orientativos que orientam e especificam a sua 
utilização (BRASIL, 2009; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2006) e a 
construção de edifícios padronizados que contemplam a instalação do 
equipamento (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU-
CAÇÃO, [s.d.], 2006, 2007, 2009, 2012, 2015). Entre os anos de 2007 a 
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2017 foram destinados recursos para a construção de mais de 12.000 
escolas de ensino infantil, fundamental e médio (BRASIL, 2017). Dos 
projetos padronizados disponibilizados pelo órgão, mais de 10000 das 
unidades implementadas ou em execução contemplam instalações 
para ventiladores de teto ou parede nas salas de aula.

OBJETIVO

Avaliar a influência da velocidade do ar na obtenção do conforto 
térmico em salas da aula implantadas em clima quente e úmido a 
partir da abordagem adaptativa normatizada pela ASHRAE 55-2013, 
através da simulação computacional das temperaturas operativas de 
ambientes naturalmente ventilados, considerando os parâmetros de 
velocidade do ar estabelecidos na mesma norma. 

MATERIAL E MÉTODO

O projeto selecionado para avaliação foi o da creche Proinfância 
Tipo B (FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, 
2012), com mais de 3500 unidades implantadas em todos os estados 
brasileiros. O estudo é complementar ao projeto de pesquisa de mes-
trado dos autores que busca avaliar o conforto térmico e propor ade-
quações de implantação às creches Tipo B do Programa Proinfância 
em todo o território nacional. Por meio de simulação computacional, 
utilizando-se dos softwares Google Sketchup 2017, o plugin OpenS-
tudio e o EnergyPlus, é possível informar os parâmetros necessários 
para o cálculo da temperatura operativa e assim determinar o nível de 
conforto térmico nas edificações.

Figura 1: Volumetria das edificações do Programa Proinfância
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O edifício foi modelado de acordo com os projetos e memoriais 
descritivos disponibilizados pelo FNDE (2012), e os elementos de som-
breamento foram definidos conforme Figura 1. Com objetivo de maior 
precisão para os cálculos de transferência de calor entre as zonas tér-
micas foram definidas duas zonas para o ático das coberturas e uma 
zona térmica para cada ambiente de ensino. Posteriormente, defi-
niram-se as características da envoltória, as cargas térmicas internas 
de iluminação e ocupação, assim como os horários de funcionamento 
para estabelecimentos de ensino e os índices de ventilação natural.

O software Energyplus 8.7.0 utiliza da composição de elementos 
construtivos por camadas e em série e não considera a geometria de 
objetos não homogêneos como os blocos cerâmicos furados. Para 
contornar esta limitação o Laboratório de Eficiência Energética da 
Universidade Estadual de Santa Catarina desenvolveu a Biblioteca de 
Materiais e Componentes Construtivos Brasileiros para simulações no 
VISUALDOE, programa que atua da mesma forma e compartilha sem 
adaptações da mesma biblioteca de materiais. A caracterização dos 
materiais construtivos utilizadas na simulação segue na Tabela 1, adap-
tada de (ORDENES et al., 2003).

Nome do material Espessura 
equiv.
(cm)

Condut. 
térmica
(w/mK)

Densidade 
equiv.

(kg/m3)

Calor 
especifico
(kJ/kg K)

Resist. 
térmica

(m2 K/W)

Argamassa de emboço 
2,5cm

2,5 1,15 2000 1,00 0,022

Câmara de ar - - - - 0,16

Alvenaria cerâmica 
8 furos circulares  
bipartido (10cm)

3,30 0,90 1103 0,92 0,037

Telha de barro (1cm) 1,0 1,02 2000 0,92 0,010

Laje mista (12cm) 9,5 1,05 1087 0,92 0,090

Concreto maciço (5cm) 5,0 1,75 2400 1,0 0,029

Solo (45,7cm) 45,7 0,87 1361 0,8373 0,528

Piso cerâmico (10mm) 1,0 0,90 1600 0,92 0,011

Tabela 1 - Caracterização dos elementos construtivos utilizados na simulação

Para cada sala de aula determinou-se a potência da iluminação ins-
talada conforme caderno de especificações técnicas e projeto elétrico 
disponibilizados pelo FNDE (2012), sendo especificado para cada sala 
de aula 4 luminárias do tipo sobrepor com duas lâmpadas tubulares flu-
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orescentes 32W, no total de 256W. Para as zonas térmicas das salas 
de repouso utilizou-se a carga de 120W referente a duas lâmpadas 
incandescentes presentes no mesmo projeto. Com relação à ativi-
dade desenvolvida em sala de aula considerou-se a taxa metabólica de 
125W/pessoa/hora (ISO, 2004), sendo o uso definido para 14 alunos 
e 1 professor por sala de aula. A fração radiante considerada foi de 
0,5 para pessoas e 0,37 para iluminação, conforme recomendação da 
ASHRAE (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE/AMERICAN 
SOCIETY OF HEATING, 2013).

Foram estabelecidas as agendas de ocupação, iluminação e aber-
tura de esquadrias de acordo com o calendário e horário de aulas das 
instituições de educação infantil, sendo o uso diário das 7 h 30 min 
às 11 h 30 min no período matutino e das 13 h 30 min às 17 h 30 min 
no período vespertino. Os demais períodos foram considerados sem 
contribuição de cargas internas de pessoas e iluminação. Também foi 
aplicada a agenda de utilização anual, excluindo-se da ocupação, ilumi-
nação e abertura de janelas nos finais de semana e meses de janeiro e 
julho, período de férias escolares.

Para o cálculo de perdas de cargas térmicas por infiltração de ar e 
ventilação natural utilizou-se o algoritmo AirflowNetwork do Energy-
plus, módulo de ventilação natural por rede que simula a movimen-
tação do ar pelas aberturas através do cálculo da pressão do ar sobre 
os vãos modelados. Foram estabelecidas rotinas para o uso diário 
e operacional proposto para a ocupação, com inserção de tempera-
tura limite para abertura e fechamento. Neste caso, as aberturas das 
esquadrias ocorrem quando a temperatura operativa da zona é igual ou 
superior a temperatura do ambiente externo, ou ainda quando esta é 
igual ou superior a temperatura de 25°C, conforme estudos de Martins 
et al. (2009, apud PEGLOW et al., 2016). Para as infiltrações de ar por 
frestas de portas, janelas e coberturas (ático) definiu-se a taxa de uma 
renovação de ar por hora, conforme recomendação da NBR 15.575 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2013).

A simulação foi gerada em uma implantação hipotética com aber-
turas no sentido leste-oeste na cidade de Belém/PA, de clima equa-
torial tipo Af segundo a classificação de Köppen, temperatura média 
de 26,7°C, pequena amplitude térmica, umidade relativa do ar alta, 
índice pluviométrico de 3.001 mm e 2.338 horas de brilho solar anuais 
(AZEVEDO; BASTOS; BLOWER, 2007). Utilizou-se o arquivo climático 
disponibilizados no portal do Laboratório de Eficiência Energética em 
Edificações (UFSC, 2016), que contêm valores de temperatura do ar, 
umidade, direção e velocidade do vento e radiação solar para as 8.760 
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horas de um ano típico, sendo resultado de medições do Instituto 
Nacional de Meteorologia, de procedimentos de controle de qualidade 
e de cálculos de conversão de dados climáticos, utilizados para estimar 
variáveis sem medição (RORIZ, 2012).

A partir da simulação foi extraída a temperatura operativa para as 
horas em funcionamento da sala de aula de menor variação térmica 
ao longo do ano, e avaliado o nível de conforto térmico pelo método 
para cálculo das temperaturas de conforto definido pela ASHRAE 
55-2013 para edifícios ventilados naturalmente, tendo o resultado sido 
expresso no somatório anual das horas de desconforto para calor.

Posteriormente foi analisado o aumento das horas em conforto 
térmico aumentando-se a velocidade do ar no ambiente com a utili-
zação de equipamentos mecânicos de ventilação para velocidades de 
0,6, 0,9 e 1,2 m/s, as quais aumentam o limite superior da temperatura 
de conforto térmico em 1,2, 1,8 e 2,2 °C respectivamente, conforme a 
mesma normativa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Após a simulação e determinação das temperaturas limite de 
conforto térmico verificou-se que das 2170 horas anuais de utilização 
da sala de aula, em 1034 destas ocorre desconforto para calor e em 
1136 horas a sensação é de conforto térmico, não havendo descon-
forto por frio em nenhum período do ano, conforme apresentado 
na Figura 2. O modelo adaptativo de conforto térmico define duas 
regiões de conforto com 80% e 90% de aceitabilidade, onde este é o 
percentual de pessoas que se declarariam confortáveis naquela faixa 
de temperatura.

A ASHRAE 55-2013 indica o incremento na velocidade do ar por 
equipamentos mecânicos para o aumento da temperatura limite de 
conforto, sendo 1,2, 1,8 e 2,2 °C para as velocidades de 0,6, 0,9 e 
1,2 m/s respectivamente. Apesar dessa proposta de aumento de 
velocidade, a mesma norma limita o incremento em 0,8 m/s para as 
atividades de taxa metabólica inferior a 1,3 met, consideradas seden-
tárias. Para esta velocidade foi adotado o aumento de 1,6 °C na tem-
peratura limite de conforto.

Com o incremento na velocidade do ar até o limite de 0,8 m/s 
obteve-se um aumento de 602 horas de utilização em conforto 
térmico, totalizando 80% das horas em conforto.
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Figura 2: Porcentagem mensal das horas de utilização em conforto/desconforto

Figura 3: Porcentagem de horas em conforto térmico por faixa de velocidade do ar

Pesquisas recentes em salas de aula de escolas de ensino médio 
sugerem que velocidades de ar de até 1,2 m/s podem ser adotadas 
considerando a preferência indicada pelos usuários em climas 
quentes e úmidos (CÂNDIDO et al., 2009; De VECCHI; CÂNDIDO; 
LAMBERTS, 2013; ZHANG et al., 2007). Desta forma, com o incre-
mento gradativo da velocidade do ar o desconforto para calor pode 
ser reduzido a 224 horas de utilização anuais, conforme observado 
na Figura 3.
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CONCLUSÕES

Em climas quentes e úmidos a utilização de equipamentos de ven-
tilação mecânica para aumento da velocidade do ar auxilia no aumento 
das horas de utilização em conforto térmico, contribuindo em 37% das 
horas de utilização do modelo avaliado.  Considerando que a maioria 
das salas de aula de escolas públicas nacionais possuem tais equipa-
mentos, a análise desta variável na avaliação do conforto térmico nas 
mesmas mostra-se indispensável.

Apesar das pesquisas recentes indicarem o aumento de aceitabi-
lidade na velocidade do ar por estudantes, deve-se aprofundar a ava-
liação de aceitabilidade em crianças de 3 a 5 anos, idade majoritária 
dos ocupantes da edificação avaliada.
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INTRODUÇÃO

Durante muito tempo os planos urbanísticos estiveram voltados à cir-
culação de veículos automotores (FERREIRA; SANCHES, 2001), que 
prejudica a qualidade do ambiente de pedestres nas cidades. Não 
eram considerados aspectos como a flexibilidade do deslocamento do 
pedestre (GEHL, 2013).

15.
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Por outro lado, dados da Associação Nacional de Transportes 
públicos (2014) mostram que, atualmente, cerca de 36% dos deslo-
camentos nas cidades brasileiras são realizados pelo modo a pé. Em 
cidades de médio porte, como é o caso de Marília – SP, esta proporção 
chega a cerca de 48% (ANTP, 2014). 

Algumas características físicas do ambiente da caminhada, que 
influenciam na escolha dos caminhos pelos pedestres, são avaliadas por 
meio de indicadores de desempenho de caminhabilidade (walkability 
em inglês). Dentre as características destacam-se: largura da calçada, 
material e condição do piso, sombreamento, presença de obstáculos, 
entre outros (BRADSHAW, 1993; KHISTY, 1994; FERREIRA; SANCHES, 
2001; PIRES et al, 2016).

No entanto, este enfoque de análise não considera algumas 
das características que podem influenciar no modo como o indivíduo 
percebe o espaço, tais como: a diversidade do uso do solo (JACOBS, 
2000), a presença de funções públicas (KARSSENBERG et al., 2015), 
a relação do edifício com a cidade por meio da permeabilidade física e 
visual (GEHL, 2013), bem como os aspectos de mobilidade e autonomia 
na escolha dos percursos (JACOBS, 2000). Tornar o ambiente acessível 
a todos, pode não ser suficiente para a análise da utilização do espaço 
pelos pedestres, como meio de promover a qualidade urbana espacial. 
Características que relacionam as edificações com o ambiente urbano 
podem ser essenciais no incentivo aos pedestres nas caminhadas.

Alguns métodos nacionais e internacionais que avaliam a cami-
nhabilidade levam em consideração as características citadas no pará-
grafo anterior. No presente trabalho buscou-se utilizar um método de 
fácil aplicação para mensurar a qualidade espacial do ambiente dos 
pedestres. Assim, seu objetivo é apresentar os resultados de uma pro-
posta de auditoria técnica, cuja avaliação dos indicadores e temas foi 
baseada no método proposto pelo Instituto de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento – ITDP (ITDP, 2016). Esse método permite identificar 
o grau de intervenção e adequação das características do ambiente 
urbano dos pedestres.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Objeto de estudo

O objeto de estudo consiste em um recorte espacial da área central 
da cidade de Marília – SP, que possui cerca de 216 mil habitantes (IBGE, 
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2017). O recorte é delimitado pelas principais vias advindas das regiões 
norte, sul, leste e oeste, que engloba 14 quadras, sendo avaliadas 54 
faces de quadras (Figura 01). A área apresenta relevo com pequena 
declividade em algumas ruas e a malha urbana possui quadras ortogo-
nais com dimensões que variam de 80 a 90 metros.

Figura 01: a) Mapa de zoneamento de Marília –SP. Fonte: PMM (2015); b) Delimitação da 

área de estudo pelas principais vias. Fonte: Autores (2018).

Auditoria Técnica

O método escolhido como referência para avaliar a caminhabilidade 
e a qualidade espacial por meio de auditoria técnica foi o “Índice de 
Caminhabilidade”, elaborado pelo Instituto de Políticas de Transporte e 
Desenvolvimento (ITDP, 2016), porque apresenta alguns indicadores que 
retratam aspectos da qualidade espacial do ambiente de caminhada.

A avaliação original é realizada por meio de segmentos de calçada e/
ou faces de quadra, a partir de 21 indicadores, agrupados em 6 diferentes 
categorias, denominadas como temas: Calçada, Mobilidade, Atração, 
Segurança Pública, Segurança Viária e Ambiente. Com base nas lacunas 
encontradas por Tonon et al. (2017), para aplicação no presente objeto de 
estudo, foram adotadas algumas adaptações no método original, sendo 
eliminados alguns atributos e incluindo outros. 



Interdisciplinaridade nas pesquisas em  Design, Arquitetura e Urbanismo186

A Tabela 01 apresenta os atributos para avaliação de qualidade 
espacial, com os respectivos critérios de avaliação e pontuações já 
adaptados. A avaliação de cada indicador é realizada com atribuição 
de uma nota que varia de 0 a 3 pontos, de forma binária (0 ou 3) ou 
em quatro níveis (0, 1, 2 ou 3). Em que o 0 corresponde a pior nota e 
o 3 a melhor.

Tema Indicador Critérios de Avaliação Pontuação

Ca
lç

ad
a

Tipologia da 
rua (C1) Avalia se a via destinada a pedestres é segura e adequada. 0 1 2 3

Material do 
piso (C2)

Identifica as condições do piso quanto ao material e 
implantação, ou seja, se a superfície é regular, firme e se possui 
inclinação transversal entre 1% e 3%.

0 1 2 3

Condição do 
piso (C3)

Avalia a quantidade de buracos a cada 100 m. No recorte 
espacial os 100 metros equivalem a um segmento de calçada. 0 1 2 3

Largura (C4) Avalia se a largura mínima é (3) ≥ a 1,50 m; (2) entre 1,35 m a 
1,49; (1) entre 1,20 m e 1,34 m; ou (0) < que 1,20 m. 0 1 2 3

Altura livre 
(C5)

Avalia se a altura livre do piso até algum elemento ou a copa das 
árvores é ≥ a 2,10 m. 0 - - 3

Inclinação 
longitudinal 

(C6)

Avalia qual a porcentagem de inclinação longitudinal do trecho. 
Sendo a pontuação máxima (3) a inclinação < 1,5%, e pontuação 
mínima (0) a inclinação > que 6%.

0 1 2 3

M
ob

ili
da

de

Dimensão das 
quadras (M1)

Avalia a extensão de cada quadra, sendo ideal quadras com 
dimensão máxima de 110 m. 0 1 2 3

Distância até 
os pontos de 
ônibus (M2)

Avalia a distância do centro de cada segmento até os pontos de 
ônibus ou estação principal do transporte coletivo, sendo ideal 
até 500 m. 

0 1 2 3

At
ra

çã
o

Fachadas 
fisicamente 
permeáveis 

(AT1)

Avalia o número de entradas e acessos para pedestres a cada 
100 m, cuja pontuação máxima é atingida quando há mais de 5 
entradas.

0 1 2 3

Fachadas 
visualmente 
permeáveis 

(AT2)

Identifica a porcentagem da área (m²) de toda face de quadra 
em que há conexão com o interior das edificações. No método 
atual, o cálculo foi realizado apenas nos dois primeiros 
pavimentos, pela maior relação com os pedestres. 

0 1 2 3

Usos mistos 
(AT3)

Avalia a porcentagem dos diferentes usos das edificações 
confrontantes com a calçada a partir do perímetro frontal de 
todos os pavimentos das edificações. A existência ou não de 
residências também é avaliada.

0 1 2 3

Uso público 
diurno e 

noturno (AT4)

Identifica a porcentagem das edificações com uso público no 
térreo com funcionamento ≥ a 10 horas diárias. 0 1 2 3
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Tema Indicador Critérios de Avaliação Pontuação
Se

gu
ra

nç
a 

Vi
ár

ia

Travessias 
(SV1)

Avalia a segurança das travessias, pela presença de faixa de 
pedestres, semáforo, ilha de refúgio acessível, rampas de 
acessibilidade, alerta sonoro, piso tátil direcional e de alerta. No 
método atual adaptou-se a pontuação binária para a de 4 níveis, 
sendo que a pior pontuação (0) as travessias sem nenhum 
elemento.

0 1 2 3

Velocidade 
máxima 

permitida 
de veículos 

motorizados 
(SV2)

Avalia  se há espaço seguro e adequado aos pedestres em vias 
com diferentes velocidades: > 60 km/h (0),  60 km/h (1), 40 
km/h (2) e 30 km/h (3).

0 1 2 3

Am
bi

en
te

Sombra e 
abrigo (AM1)

Avalia a porcentagem de elementos ou arborização que 
condicionam sombra e abrigo aos pedestres. Menos de 25% 
desses elementos no segmento de calçada recebem pontuação 
mínima (0).

0 1 2 3

Poluição 
sonora (AM3)

Avalia se o nível de poluição sonora nas ruas é ≤ 55dB para a 
melhor pontuação (3) e > do que 55 dB, para a pior pontuação. 0 - - 3

A desconsideração de alguns indicadores e temas (como o tema 
Segurança Pública), ocorreu pela inexistência de equipamentos, ou 
pela dificuldade em obter os dados na cidade, ou mesmo por sua irrele-
vância diante do objetivo da pesquisa. Foi necessário alterar as escalas 
de pontuação de alguns indicadores (SV1, C4 e SV2), e a forma de ava-
liação de outros (AT2 e AT3), assim como a possibilidade de pontuar 
todos os elementos considerados importantes para a qualidade espa-
cial, de forma menos rígida. A inclusão de dois indicadores no tema 
Calçada (C5 e C6) foi necessária devido às observações in loco. Para 
avaliação dos indicadores, foram adotadas duas unidades de análise: 
segmento de calçada, que inclui a análise da calçada e das travessias 
(utilizada para avaliar a maioria dos indicadores) e face de quadra, utili-
zada para análise das fachadas das edificações.

DEFINIÇÃO E CÁLCULO DO ÍNDICE DE QUALIDADE 
ESPACIAL

Após a pontuação dos indicadores, calcula-se a média aritmética 
de cada tema, e a partir dessa pontuação é definido o Índice de Qua-
lidade Espacial, para cada segmento analisado, conforme Eq. (1). Na 
sequência deve-se estimar o Índice de Qualidade Espacial Global dos 
segmentos para toda a área avaliada. O valor obtido neste cálculo deve 

Tabela 01: Estrutura hierárquica para avaliação de qualidade espacial
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(1) Onde: n: número de indicadores;                : somatória dos indica-
dores.

ser analisado comparando os resultados com os dados apresentados 
na Tabela 02, que apresenta os graus de adequação/intervenção no 
espaço, por faixas de pontuação.

(1)

Pontuação 3 Pontuação 2,9 até 2 Pontuação 1,9 até 1 Pontuação 0,9 até 0

ÓTIMO BOM ACEITÁVEL INSUFICIENTE

Manutenção e 
aperfeiçoamento

Intervenção 
desejável, ação a 

médio prazo

Intervenção 
prioritária, ação a 

curto prazo

Intervenção 
prioritária, ação 

imediata

RESULTADOS

A Tabela 03 apresenta as médias das pontuações dos temas para 
todo o recorte espacial, enquanto que a Figura 02 (a, b, c, d, e) apre-
senta o resultado da avaliação dos trechos para os temas: Calçada, 
Mobilidade, Atração, Segurança viária e Ambiente, bem como a classi-
fi cação geral do Índice de Qualidade Espacial (Figura 02 f). 

	  
Tema	   Calçada	   Mobilidade	   Atração	   Seg.	  Viária	   Ambiente	  

Indicador	   C1	   C2	   C3	   C4	   C5	   C6	   M1	   M2	   AT1	   AT2	   AT3	   AT4	   SV1	   SV2	   AM1	   AM2	  

Média	  
Tema	   2,0	   2,2	   0,7	   1,7	   2,6	   2,1	   3,0	   3,0	   2,6	   0,4	   0,9	   0,1	   1,1	   2,7	   1,9	   0,4	  

Média.	  Ind.	   1,9	   3,0	   1,0	   1,9	   1,1	  

Índice	  
Global	   1,5	  

	  

	  
Tabela 03: Resultados parciais e global do Índice de Qualidade Espacial.

Tabela 02: Sistema de pontuação dos temas e grau de adequação/intervenção
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Figura 02: Classificação dos segmentos para cada tema.

Os dados apresentados na Tabela 3 mostram que 80% dos temas 
avaliados receberam classificação Aceitável, cujas ações deverão ser 
realizadas a curto prazo. Apenas o tema Mobilidade recebeu pontu-
ação máxima (3), por apresentar quadras com até 90 m (indicador M1), 
o que permite a flexibilização nos deslocamentos dos pedestres por 
meio de mudanças de direção. O indicador M2 também contribuiu 
para a máxima pontuação, pela distância até os pontos de ônibus não 
ultrapassar 500 m, fator que facilita a característica intermodal.

O tema Calçada também obteve classificação Aceitável, mesmo 
que 67% dos trechos tenham recebido boa pontuação. Os indicadores 
responsáveis por diminuir a pontuação desse tema foram: C3, com 
pior pontuação (0) em 67% dos trechos, devido aos buracos e irregula-
ridades do piso (Figura 04 a; 05 c); e  C4, pela diminuição da largura em 
59% dos segmentos (Figuras 03 b, c; 05 a).

Figura 03: a) Travessias inseguras; b, c) Obstáculos temporários.



Interdisciplinaridade nas pesquisas em  Design, Arquitetura e Urbanismo190

Figura 04: a) Buracos na calçada; b) Travessia acessível; c) Largura insuficiente;

Figura 05: a) Obstáculos temporários; b) Travessia segura; c) Irregularidades

O tema Atração recebeu pontuação Aceitável, mesmo com boa 
classificação para um dos indicadores (AT1), principalmente pela 
grande quantidade de portas das edificações comerciais, que pro-
porciona maior conexão física do ambiente público com o privado. 
Os demais indicadores (AT2, AT3, AT4) obtiveram classificação Insu-
ficiente, devido à baixa diversidade do uso do solo, a insuficiência 
de conexão visual e a predominância de funcionamento apenas no 
período diurno.

Em relação ao tema Ambiente, também Aceitável, o indicador 
AM1 identifica sombreamento em momentos do dia, principalmente 
pelo posicionamento das edificações, enquanto que a avaliação 
da Poluição Sonora recebeu a pior pontuação em 85% dos trechos, 
segundo os parâmetros estabelecidos pelo método do ITDP (2016).

De acordo com os resultados, tanto o Índice de Qualidade Espa-
cial Global (pontuação 1,5), quanto o Índice Parcial de todos os trechos 
receberam pontuação Aceitável (Figura 02 f), o que indica necessárias 
intervenções a curto prazo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os resultados obtidos, o método proposto se mostrou eficaz 
para mensurar a qualidade espacial a partir da avaliação das calçadas 
e da relação da arquitetura com o espaço urbano. Observou-se, neste 
caso, que os temas Atração e Ambiente necessitam de maior atenção 
dos gestores públicos municipais.

No entanto, para a consolidação do método proposto, sugere-se 
sua aplicação em outros recortes espaciais, que possibilita, assim, 
novos diagnósticos. Espera-se que os resultados dessa pesquisa via-
bilizem propostas de adequações capazes de tornar o ambiente de 
pedestres mais confortável, acessível e atrativo.
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