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RESUMO 

 

O presente projeto tem o objetivo de mostrar o processo de criação de texturas 

tácteis com estímulos, para pessoas com deficiências oculares. 

A metodologia utilizada, foi a metodologia de Munari. Seguindo as várias fases 

desenvolveu-se um produto têxtil concetual, inspiradas em obras de Carlinho 

Carvalhosa e texturas de várias rochas.  

As técnicas usadas foram tecelagem, bordado e crochet, mas no geral cada textura 

resulta numa técnica mista. 

Como resultado, obtiveram-se seis texturas com estímulos. 
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ABSTRACT 

 

This project aims to show the process of creating tactile textures with stimuli for 

people with ocular disabilities.  

The methodology used was the Munari methodology. Following the various 

phases developed a conceptual textile product, inspired by works of Carlinho 

Carvalhosa and textures of various rocks.  

The techniques used were weaving, embroidery and crochet, but overall each 

texture results in a mixed technique.  

As a result, six textures with stimuli were obtained. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho consiste na criação de texturas têxteis para deficientes 

oculares, numa perspetiva concetual. 

Cada textura é inspirada numa obra de Carlito Carvalhosa e de algumas rochas 

como a pedra pomes, rocha com fósseis e a pedra aglomerada. 

Para chegar ao produto final, houve necessidade de se passar por várias etapas 

metodológicas. 

Primeiramente pesquisou-se o que são deficiências oculares e as causas 

associadas. De seguida pesquisou-se sobre os sistemas sensoriais, nomeadamente o 

tátil, desde a configuração da pele, ate às células sensitivas presentes no mesmo 

sentido. Referiu-se também a importância da textura para o deficiente ocular. 

Precisou-se pesquisar como se deve analisar uma textura e os componentes 

associados bem como se apresentou uma breve definição teórica dos tipos de 

texturas. Também se pesquisou sobre os tipos de rocha e as classes que pertencem, 

alem da pesquisa sobre o artista.  

Apresenta-se também o processo criativo, desde os painéis de tendências e 

concetual, passando pelos esboços, ilustrações finais, fichas técnicas. 

Por último referem-se as tecnologias de produção usadas para fabrico das 

texturas táteis com estímulos. Em último lugar apresenta-se a tabela de orçamentos, 

além da viabilidade do produto.  
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1. FUNDAMENTAÇÃO/CONTEXTO DO PROJETO 

 

A preocupação de fazer texturas tátil para invisuais, surgiu com a constatação da 

falta de vestuário no mercado para este público, ou seja, o mercado não apresenta 

peças de vestuário com texturas com estímulos sensoriais táteis. 

Já nos finais dos anos 90, Munari pronunciou-se acerca desta questão e comentou 

que” muitos designers projetavam ainda apenas para o sentido da visão. Preocupam-

se exclusivamente em produzir algo belo de se ver e não lhes interessava que o objeto 

resultasse depois desagradável ao tato (...)”. (1998, p.373). 

Apesar de o toque ser um dos principais valores do têxtil, os modelos de 

vestuário no mercado não apresentam diferenças significativas de superfície pois 

diferenciam-se sobretudo pelas cores, pelas formas, pela funcionalidade e pelos 

tecidos planos, com pouco interesse sensitivo táctil, ao invés do que aconteceria se se 

utilizassem texturas táteis.  

Também na década de 90, Oliveira criticou ao dizer que “habitamos num mundo 

que se manifesta de forma predominantemente visual” (1998, p.7); Mais 

recentemente os autores Maximimiliano e Tomasulo (2013), reafirmam que ainda a 

sociedade é bastante visual e “atribuem esse facto a importância da aparência e 

caraterísticas visuais que despertam nas pessoas e o que contribui para o aumento do 

mercado de beleza (...).” apesar de passar tantos anos depois de Munari ter criticado o 

vestuário para visuais, o problema ainda persiste, ainda há falta de conteúdo tátil nas 

peças. 

Assim as peças existentes para os deficientes oculares são poucas ou inexistentes. 

Mas além da visão existem mais sentidos, como o tato, audição, paladar e olfato. Estes 

sentidos fazem parte do sistema sensorial humano. 

O sistema sensorial é deveras importante para captar estímulos, ou seja, é por 

este sistema que conseguimos ver luzes, cores, ouvir música, cheirar perfumes, 

distinguir texturas, temperatura e sentir dores. a este sistema damos o nome de 

sistema nervoso sensorial somático exterocetivo e que se divide em (Sílvia Mitiko 

Nishida Departamento de Fisiologia, Link: 

http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/Neuro/aula14_.fisiologi

a_sensoria_geral.pdf, acedido em 08/06/2018): 

- sensorial geral, corresponde ao tato, pressão, dor e a temperatura;  

- sensorial especial, que corresponde a todos os sentidos presentes na cabeça, 

como a visão, audição, equilíbrio, olfato e gustação 

Para o sistema funcionar são precisos três tipos de estruturas:  

- estrutura precetora (recetor);  

- estrutura condutora (nervo sensitivo ou misto); 

http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/Neuro/aula14_.fisiologia_sensoria_geral.pdf,
http://www.ibb.unesp.br/Home/Departamentos/Fisiologia/Neuro/aula14_.fisiologia_sensoria_geral.pdf,
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- estrutura transformadora (cento de associação cortical). 

No caso de haver uma deficiência num destes sistemas sensitivos, a transmissão 

da informação é reduzida ou inexistente. Nos invisuais a falha da visão não permite o 

acesso a diversas informações a que as pessoas ditas normais têm acesso, como por 

exemplo as cores de uma flor, as imagens em revistas, orientar-se pela sinalética de 

alguns edifícios, ir a museus, etc.  

É necessário, portanto, criar produtos pensando neste tipo de público, algo que 

seja mais rico e interessante do que o habitual, por exemplo que tenha textura tátil 

que funcione como estímulo e que provoque bem-estar. 

 

1.1. Campo de investigação 

O campo de investigação deste projeto insere-se no design inclusivo, que é um 

ramo que pertence ao design de moda, e do âmbito do design têxtil, tapeçaria 

contemporânea e análise e produção têxtil. 

 

1.2. Título 

Organic Rock.  

Este projeto tem este nome porque procurou-se misturar características das 

rochas com obras de arte. As obras escolhidas pertencem ao artista plástico Carlito 

Carvalhosa. O artista referenciado apresenta obras de composições orgânicas 

abstratas, tal como acontece com as diferentes rochas. O que se pretende fazer são 

texturas conceptuais e abstratas, embora não percam as caraterísticas físicas quer das 

obras, quer das rochas. 

 

1.3.  Questão do Projeto 

Como produzir/criar texturas têxteis com estímulos táteis, através de 

reaproveitamento de fios? 

Optou-se por utilizar o tear horizontal manual, o que permite que, depois de 

realizada a base em tecido, se possa bordar e misturar técnicas, pois o tecido está 

esticado como se estivesse num bastidor. 

 

1.4. Objetivos 

O objetivo geral deste projeto é a produção de amostras de texturas com 

estímulos táteis, utilizando bases de tecido feitas em teares horizontais manuais e 

manipular essas mesmas bases recorrendo a técnicas têxteis como, por exemplo, nós, 

bordado, croché, etc. 
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Como objetivos específicos pretende-se:  

- Realizar uma pesquisa sobre os materiais existentes no mercado e de fácil 

acesso, ou seja, materiais que estejam à venda todo o ano;  

- Desenvolver produtos criativos recorrendo à utilização mista de técnicas 

tradicionais de tecelagem, nós, bordado e croché;  

- Produzir texturas manuais, através de reaproveitamento de fios têxteis; 

- Incorporar diversos estímulos táteis nas texturas;  

- Adequar os custos de produção (materiais, mão de obra) das peças ao poder de 

compra do público alvo;  

- Desenvolver um caderno de encargos, onde constem os gastos, nomeadamente 

o custo dos materiais e o tempo de conceção e de produção; 

- Criar um plano de negócio para viabilizar comercialização industrial dos 

produtos. 

 

1.5. Benefícios 

Com a realização deste projeto pretende-se aumentar competências na área do 

têxtil e nas diferentes técnicas têxteis, como a tecelagem, o bordado, croché, etc. Ao 

aperfeiçoar os diferentes processos têxteis, torna-se mais fácil a escolha de quais as 

melhores técnicas para cada amostra e desenvolver a criatividade quer na conceção 

quer na produção de produtos têxteis diferenciados. 

Com o uso de técnicas tradicionais pretende-se preservar as tradições, mas ao 

mesmo tempo criar produtos diferenciados pela mistura das diversas técnicas e de 

diferentes materiais e ainda recorrendo às influências de artistas contemporâneos. 
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2. METODOLOGIA 

 

Um bom design não surge só pelo “clic” de uma ideia, ele requer trabalho e 

esforço para alcançar o mercado e deixar o consumidor satisfeito. Ao seguir uma 

metodologia além de auxiliar no processo criativo, ajuda a reduzir erros e a aumentar 

soluções. 

A metodologia, provem da palavra método e que se entende como seguir uma 

estrutura para a concretização de algo e que visa alcançar resultados concebíveis. 

A autora Fascioni (2007, p 21), define metodologia como ”etapas, técnicas, 

métodos e procedimentos próprios”. Estes conjuntos de passos pretende levar o 

projeto a bombordo e atingir os fins de modo a chegar a um produto que seja bem 

aceite pelo mercado. Estes passos podem sofrer modificações, depende dos projetos e 

dos produtos que se queiram chegar. 

Durante as pesquisas de metodologias projetuais percebi que há diferentes 

metodologias para chegar a um resultados concretos e objetivos. Entre destes 

destacam-se a metodologia de Baxter, FARM e de Munari. Tendo a minha escolha 

recaído nesta última. 

 

2.1. Metodologia de Munari 

De acordo com Munari a metodologia projetual engloba várias etapas que a 

seguir se enumeram: 

1- Problema; 

2- Definição de problema; 

3- Componente problema; 

4-Coleta de Dados; 

5- Análise de dados; 

6- Criatividade; 

7- Materiais e tecnologias; 

8- Experimentação; 

9- Modelo; 

10- Verificação; 

11- Desenhos de construção 

12- Solução. 
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Munari (1998) esclarece que antes de começar qualquer projeto tem -se definir 

um problema (questão ou assunto que procura uma solução) pois, sem ele, o projeto 

não faz sentido. Este problema aparece sob forma de necessidade. Logo, o produto a 

ser pensado deve satisfazer esta necessidade. 

Sabendo o problema em questão torna mais fácil a delimitação do problema e até 

onde se pode ir durante o percurso projetual. Ao decompor cada elemento do 

problema é possível pensar qual a solução que será mais eficaz para resolver o 

problema. Estas soluções podem ser provisórias, aproximadas, comerciais, 

definitivas, fantasiosas, etc. 

De seguida divide-se o problema em várias partes de modo a verificar mais áreas 

de investigação. Estas áreas correspondem a tudo o que esteja envolvido no produto 

desde a ideia até a confeção final, para se ver melhor qual a área que precisa ser 

corrigida.  

Quando se conhecem as áreas de investigação, está na hora de pesquisar e 

recolher dados. Estas pesquisas servem para orientar o projetista a conhecer o 

mercado em questão e sua variedade, os materiais existentes no mesmo, formas de 

produção do produto que se quer projetar, os modelos já existentes no mercado, 

marcas concorrentes e as diferentes tecnologias que possam ser utilizadas na 

produção. 

Depois de uma boa pesquisa vem a análise de dados, que serve para esquematizar 

a informação de forma ordenada, encontrar caraterísticas a serem exploradas como a 

diferenciação, definir algumas restrições, ou seja, onde se pode ir com o 

projeto/produto para que este não perca as funções iniciais. 

Com a análise feita, começam-se a traçar ideias. Estas ideias podem surgir através 

de técnicas de criatividade como o brainstorming e desenhos. As ideias podem surgir 

individualmente ou em grupo. 

Seguidamente escolhem-se os materiais e tecnologias para a produção do 

produto. Logo depois segue-se a experimentação do produto através das novas ideias 

que surgiram na fase criativa. 

Após esta fase, cria-se/desenha-se o modelo que seja mais capaz de solucionar o 

problema em causa. É nesta fase que o objeto ganha dimensão real. 

Posteriormente procede-se à verificação que consiste em verificar se o produto 

que foi concebido cumpre os objetivos iniciais para solucionar o problema. 

Inicia-se o desenho de construção final do produto de modo a que possa ser 

comercializado. 

Caso o produto tenha cumprido o objetivo inicial, pode-se dizer que se encontrou 

a solução para o problema. 
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2.2. Aplicação da Metodologia projetual ao meu projeto 

1- Problema 

Criação de texturas para invisuais com estímulos. 

2- Definição de problema 

Criação de texturas com fios têxteis. 

3- Componente problema 

Quais os temas/conceitos que vou usar como inspiração? - neste projeto a minha 

inspiração recai nas rochas e nas obras conceptuais dos artistas Carlito Carvalhosa. 

Quais os materiais que vou querer usar? - vão-se basear em fios têxteis. 

Quais as técnicas que vou utilizar e o modo produtivo? - as técnicas vou usar 

técnicas mistas e criativas, conjugado com base têxteis produzidas em teares 

horizontais de amostras manuais. 

Para quem eu vou desenvolver o produto - o meu produto vai ser desenvolvido 

para pessoas visuais e não visuais (incluir vários públicos). 

Qual o tamanho máximo? - os tamanhos máximos vão ter como largura máxima 

10 cm e de comprimento máximo 15 cm. 

Qual o peso máximo, visto que é para aplicação no vestuário? - o peso não deve 

ser muito pesado o que nos leva a pensar em materiais leves, e que ao mesmo tempo 

sejam resistentes a várias condições, exemplo água, calor, humidades, etc. 

Quais os custos máximos? - relativamente aos custos vai sair caro porque como o 

processo manual demora mais tempo. O objetivo é adequar o processo criativo a 

confeção industrial, de modo a produzir mais rápido e em maior quantidade. Quando 

se produz mais rapidamente, mais barato fica o produto e faz com que os produtos 

sejam adquiridos por mais pessoas. 

4-Coleta de Dados 

Pesquisa de mercado: o que existe no mercado, marcas concorrentes; 

Pesquisa sobre o tema; 

Pesquisa bibliográfica; 

Pesquisa de tecnologia; 

Pesquisa de materiais (diferentes fios, materiais e espessuras); 

Pesquisas de técnicas; 

Pesquisa público alvo; 

Análise de vestuário- calças, t-shirt, casacos, camisas, saias, vestidos, acessórios, 

(quais as zonas de maior contacto da peça). 
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5- Análise de dados 

Montagem do Scrapbook para preparação da fase criativa; 

Cartela de cores; 

Painéis de formas; 

Painéis criativos; 

Resumo das pesquisas para meter em relatório. 

6- Criatividade 

Esboços e testes iniciais de técnicas; 

Desenho das manipulações. 

7- Materiais e tecnologias 

Montagem do tear para fazer as bases têxteis e todo o processo têxtil. 

8- Experimentação  

Amostras e outros têxteis;  

Correção das técnicas têxteis e criativas; 

Criação de estímulos. 

9- Modelo  

Montagens das amostras com os estímulos. 

10- Verificação 

Verificação se a textura corresponde aos objetivos iniciais e correção se algo não 

funcione da melhor forma. 

11- Desenhos de construção  

Ficha técnica com todos os dados, para a confeção final da textura. 

12- Solução 

Caderno de Texturas têxteis. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Deficiência 

Etimologicamente o vocábulo deficiente, tem origem do latim- deficiensentis-. esta 

palavra tinha como sinónimo diminuto, imperfeito, enfraquecido.  

De acordo com o que estabelece a Convenção dos Direitos das Pessoas com 

Deficiência – ONU – Organização das Nações Unidas/ 2006, “as pessoas com 

deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, 

intelectual (mental), ou sensorial (visão e audição) os quais, em interação com 

diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em 

igualdade de condições com as demais pessoas”. 

Apesar das diferenças para as pessoas ditas normais, tem o direito de possuir os 

direitos e oportunidades que estão presentes na sociedade, pois a defeciência não é 

doença. 

Uma pessoa com defeciência pode apresentar uma ou mais defeciências que 

podem ter origem natural (nascimento) ou adquerida ao longo da vida - acidentes. 

Segundo Maior (2015) as pessoas que sofrem alguma deformidade/ defeciência 

são alvo de descriminação, desvalorização e mesmo exclusão.  

Durante muito tempo as pessoas com defeciência eram mantidas longe da 

sociedade, das ruas, escolas e apenas mantidas no seio familiar. 

Hoje em dia, 15 % da população mundial possui algum tipo de defeciência. 

Existem diferentes tipos de deficiência: 

- Física 

Caracteriza-se pela diminuição das capacidades motoras/físicas do corpo, que 

surgem de varias situações: acidentes, más formações, amputação, ausência de 

membros, etc; 

- Auditiva 

É a deficiência que consiste na perda em parte ou na totalidade da audição; 

- Visual 

Consiste na diminuição parcial ou total da receção de luz, que permite a 

visualização coerente dos objetos/pessoas; 

- Mental 

São alterações que ocorrem no cérebro, que causam limitações de diferentes 

níveis como a comunicação, de trabalhos, etc. Estas alterações podem ser classificadas 

em vários patamares, que vão da leve até à profunda; 
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- Múltipla 

É a associação de 2 ou mais defeciencias,ex: defeciencia visual associada a 

paralesia cerebral. 

 

 

Figura 1. Tipos de deficiência  

(Fonte: https://rhonline34716695.files.wordpress.com/2018/10/cropped-deficiencia-fisica-
capa2.jpg) 

 

3.1.1. Deficiência Ocular 

A deficiência ocular, segundo a OMS (Bankok,1992), é a categoria de um indivíduo 

que tem diminuídas as suas respostas visuais, mesmo após tratamento/correção ótica 

convencional, ou cegueira. 

Outros autores também definem como “diminuição da resposta visual, que pode 

ser leve, moderada, severa ou profunda. Engloba um conjunto de pessoas com visão 

subnormal ou pessoas de baixa visão; ou a ausência total de resposta visual” Lima 

(2013). 

Esta expressão abrange duas categorias: a cegueira e a ambliopia. 

Para classificar portadores de deficiência ocular existe uma escala, a escala 

optométrica de Snellen: 

https://rhonline34716695.files.wordpress.com/2018/10/cropped-deficiencia-fisica-capa2.jpg
https://rhonline34716695.files.wordpress.com/2018/10/cropped-deficiencia-fisica-capa2.jpg
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Esta escala mede a acuidade visual, ou seja, a nitidez e clareza que um ser humano 

tem da sua visão. 

 

Classificação Acuidade visual de Snellen Acuidade visual decimal 

Visão normal 20/12 a 20/25 1,5 a 0,8 

Próxima do normal 20/30 a 20/60 0,6 a 0,3 

Baixa visão moderada 20/80 a 20/150 0,25 a 0,12 

Baixa visão profunda 20/500 a 20/1000 0,04 a 0,02 

Próximo de cegueira 20/1200 a 20/5000 0,015,5 a 0,008 

Cegueira total Sem projeção de luz Sem projeção de luz 

 

Nesta escala 20/200 significa que uma pessoa com deficiência ocular tem 

capacidade de ver em 20 pés, o que o olho normal vê em 200 pés. 
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Existem diferentes tipos de deficiência ocular: 

 

- Cegueira 

A cegueira define-se como a anulação total da visão; nestes casos não existe 

percecção luninosa. 

No entanto pode-se considerar cega uma pessoa que tem uma grande 

percentagem de incapacidade visual, embora possa ter perceção luminosa.  

Ainda a referir que a cegueira de um só olho, nominada por visão monocular, não 

se enquadra no conceito de cegueira, porque ainda tem o segundo olho com 

capacidade visual. 

Legalmente uma pessoa capacidade igual ou menor que 20/200 (segundo a tabela 

de Snellen), no melhor olho, é considerada cega.  

A cegueira divide-se em 3 tipos: congénita, precoce e adquirida. 

A cegueira congenita ocorre na nascença ou até ao 1º ano de idade não tendo 

portanto referências visuais. 

A cegueira precoce surge entre o 1º ano de vida e o 3º ano de vida; as referências 

visuais são reduzidas, em termos temporais. 

A cegueira adquirida manisfesta-se após o 3º ano de vida; o paciente já apresenta 

referências visuais e memórias sobre as cores, volumes, ambientes... 

 

Figura 2. Cegueira 

(Fonte: https://portalgiro.com/wp-content/uploads/2019/05/Captura-de-Tela-713-1140x640.png) 

https://portalgiro.com/wp-content/uploads/2019/05/Captura-de-Tela-713-1140x640.png
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A cegueira surge quando há uma alteração nas estruturas nervosas na linha de 

contacto entre a captação de imagem e do cérebro. 

As causas podem surgir de diversas situações como os traumatismos, doenças, 

malformações, desnutrição ou herditárias, para além das congénitas (desde o 

nascimento). 

É de salientar que grande percentagem das causas de cegueira podem ser 

acauteladas ou curadas. 

- Catarata 

É uma infeção no cristalino (espécie de lente natural do olho) que faz com que a 

dita lente comece a ficar opaca. Este problema dificulta a visão nas tarefas mais 

básicas do dia a dia como, por exemplo, ler, ver o rosto das pessoas, conduzir. 

A maioria das vezez a catarata vai-se desenvolvendo aos poucos mas acabará por 

afetar a visão. Para quem sofre desta doença a solução está na cirurgia. 

Este problema é responsável por mais de metade da percentagem de cegueira no 

mundo. 

Os principais tipos de catarata são: catarata da idade- está relacionada com o 

evelhecimento o individuo. Surge acima dos 40-50 anos; catarata secundária – tem 

origem nos diabetes, no uso de corticosteroides e até no tratamento da doença 

glaucoma; catarata traumática- surge apos uma lesão no olho ou na zona ocular. 

Depois da lesão pode demorar anos até ao surgimento da catarata; catarata conênita 

– quando a doença já surge no recem-nascido ou se desenvolve no 1º ano de vida da 

criança. Geralmente afeta os 2 olhos; catarata por radiação- acontece quando um 

indeviduo está exposto a niveis de radiação, exemplo de um tratamento de cancro. 

 

 

Figura 3. Catarata 

(Fonte:https://drauziovarella.uol.com.br/wp-content/uploads/2011/04/2018_drauzio_catarata-

olho_48967279_arztsamui_outubro_1000x563.jpg) 

https://drauziovarella.uol.com.br/wp-content/uploads/2011/04/2018_drauzio_catarata-olho_48967279_arztsamui_outubro_1000x563.jpg
https://drauziovarella.uol.com.br/wp-content/uploads/2011/04/2018_drauzio_catarata-olho_48967279_arztsamui_outubro_1000x563.jpg
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Figura 4. Catarata 

(Fonte: https://jornalboavista.com.br/site/wp-content/uploads/2019/02/catarata.jpg )  

 

- Glaucoma 

O glaucoma é a segunda maior causa de cegueira no mundo. As estimativas 

referem que em cada 7 indivíduos cegos, 1 foi afetada com glaucoma. Esta doença 

manifesta-se já em adulto e a perda de visão ocorre geralmente na meia idade (entre 

os 40 e 60 anos). Esta doença não tem cura, mas prevenida através de diagnostico. 

Esta doença consiste numa disfunção da “dinâmica dos fluidos intraoculares e com 

a acumulação exerce pressão nas células nervosas da visão”. Se esta pressão não for 

detetada e corrigida mata as células sensíveis da visão. 

A origem deste problema está na miopia, hipertensão arterial, na diabetes e na 

saúde hereditária. Existe também o glaucoma congénito e infantil. 

 

Figura 5. Glaucoma 

(Fonte: https://www.news-medical.net/image.axd?picture=2019%2F2%2Fshutterstock_716954665.jpg)  

 

https://jornalboavista.com.br/site/wp-content/uploads/2019/02/catarata.jpg
https://www.news-medical.net/image.axd?picture=2019%2F2%2Fshutterstock_716954665.jpg
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Figura 6. Glaucoma Infantil 

(Fonte: https://warszawawpigulce.pl/wp-content/uploads/2015/03/www.ocularpro.com_1.jpg )  

 

- Degeneração macular 

É um problema degenerativo da mácula (retina) e faz com que haja um redução e 

irreversivel da visão central, “com conservação da visão periférica.” 

Esta doença aparece após os 55 anos de idade e é progressiva. 

As causas para o aparecimento são idade, o historial familiar e o tabagismo, “as 

carências de vitaminas e oligoelementos, a exposição crónica à luz intensa e à 

radiação ultravioleta, a hipertensão arterial e a aterosclerose.” 

 

 

Figura 7. Degeneração macular 

(Fonte: https://www.mdsaude.com/wp-content/uploads/degeneracao-macular-visao.jpg)  

 

- Retinopatia diabética 

Esta doença é evitável. Consiste numa complicação vascular da diabetes por níveis 

elevados de açúcar no sangue e que afeta a retina e levar a perda da visão. Estre 

problema tem uma ligação ao controle dos diabetes. 

Esta doença prevalece de acordo com o tipo de diabetes e dos anos de evolução. 

https://warszawawpigulce.pl/wp-content/uploads/2015/03/www.ocularpro.com_1.jpg
https://www.mdsaude.com/wp-content/uploads/degeneracao-macular-visao.jpg
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Figura 8. Retinopatia Diabética 

(Fonte: http://www.lenteseoculos.com.br/wp-content/uploads/2017/11/12.jpg)  

 

Existem três tipos de retinopatia diabética: ligeira ou não proliferativa - 

carateriza-se pelas micro-dilatações dos vasos sanguíneos que produzem 

hemorragias na retina e que leva a pessoa a ter visão turva; moderada ou pré- 

proliferativa- determina-se pelas veias em rosário, dupla venosa e várias anomalias; 

severa ou proliferativa – que apresenta um quadro com várias anomalias, vasos 

sanguíneos mais frágeis que podem causar hemorragia vítrea, descolamento da retina 

e irregularidades na mácula – que dá origem a perda visão central e periférica. 

- Tracoma 

É outra doença que é evitável. É uma inflamação causada por uma bactéria que se 

chama Chlamydia. É uma doença altamente contagiosa e quando não detetada 

precocemente provoca cegueira irreversível.  

Os sintomas são a “hiperemia da conjuntiva, edema palpebral, fotofobia 

(sensibilidade e intolerância à luz) e lacrimejamento. Mais tarde evolui para 

neovascularização da córnea e cicatrização de conjuntiva, córnea e pálpebras.” 

 

 

Figura 9. Tracoma 

(Fonte: https://www.sciencesource.com/Doc/TR1_WATERMARKED/c/d/c/e/SS2170148.jpg?d63641414505)  

http://www.lenteseoculos.com.br/wp-content/uploads/2017/11/12.jpg
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- Ambliopia 

A ambliopia, como menciona Nicole Jeanrot (1996), é caraterizada pela redução 

unilateral ou bilateral da acuidade visual. Este problema ocorre na carência de 

estímulos ou na frequência de estímulos impróprios durante o período de 

desenvolvimento precoce, como refere Prieto Días (2002). A gravidade desta doença 

varia de leve a severa. Em grande parte dos casos afeta só um dos olhos, podendo 

também afetar os 2 olhos. Mas se for detetada antecipadamente tem cura. 

Esta doença tem dois grupos distintos- ambliopia funcional e ambliopia orgânica. 

Por vezes o quadro clínico apresenta ambliopia mista. 

A ambliopia funcional é reversível quando detetada precocemente na infância. 

Consiste na redução da acuidade visual de um olho, sem que seja detetado uma 

anomalia que indique a causa da baixa visão. Na maior parte das vezes é a visão 

central que é afetada. 

Neste quadro inserem-se a ambliopia por estrabismo, que consiste no 

desornamento dos olhos; a ambliopia refrativa, que é detetada quando há diferenças 

significativas de graduação entre os olhos (anisometria); a ambliopia ex-anópsia, que 

se manifesta pela presença de uma dificuldade do acesso da luz até à retina. 

A ambliopia orgânica não tem melhoras. Consiste na diminuição da acuidade 

visual por forma natural, que pode ser num dos olhos ou nos dois olhos. Segundo 

Espinass-Berrot (2004) “esta categoria ainda se divide em três tipos que se 

classificam de acordo com a evolução da lesão: estado de transmissão (exemplo deste 

é catarata congénita); estado de perceção (lesão cicatricial coriorretiniana a nível 

macular); estado de integração (lesão encefálica com afetação da via ótica).” 

(https://docplayer.com.br/19630448-Dina-drogas-ortoptista.html 

 

 

Figura 10. Ambliopia 

(Fonte: https://www.hospitalver.com.br/2018/wp-content/uploads/2018/11/Ambliopia-min-1.jpg)  

 

https://docplayer.com.br/19630448-Dina-drogas-ortoptista.html
https://www.hospitalver.com.br/2018/wp-content/uploads/2018/11/Ambliopia-min-1.jpg


José Lopes 

42 

3.2. Sistema Sensorial Táctil 

O sistema sensorial define-se como um conjunto de células recetoras. Estas células 

captam elementos físicos e químicos em um ambiente. A esses elementos chamamos 

de estímulos.  

A palavra estímulo é proveniente da palavra latina stimŭlus, que se refere a um 

agente físico, mecânico ou de outro tipo que desencadeia ações num organismo vivo. 

Estas ações são transmitidas ao sistema nervoso, através de impulsos elétricos. Por 

sua vez o sistema nervoso processa as informações e traduz as respostas em 

sensações. 

Estas células recetoras dividem-se em 5 tipos categorias: as mecanorrecetoras 

(estímulos captados pela pele); as termorrecetoras (percetíveis pela variação de 

temperatura, encontra-se na pele); as nocicetoras (estímulos de diferentes formas, 

que põem em evidência o organismo, podendo causar dor como, por exemplo, frio ou 

quente, matérias irritativas ou nocivas); as eletromagnéticas ou fotorrecetores 

(apresentam-se como estímulos visuais sensíveis); as quimiorrecetoras (detetam 

substâncias químicas presentes no ar; localizam-se na língua e no nariz).  

Estas células captam e analisam estímulos físicos e químicos do meio envolvente 

de um organismo.  

Nos seres humanos os principais órgãos sensoriais são: a pele, a língua, o nariz, os 

ouvidos e os olhos. Estes órgãos são responsáveis pela captação de estímulos físicos e 

químicos e pertencem ao sistema sensorial somático exterocetivo. 

Para este projeto o principal órgão sensorial a ser estudado é a pele que está 

presente em todo o corpo e pertence ao sistema sensorial somático exterocetivo 

geral. A pele é o órgão que mais contacto sofre e que mais usamos no dia a dia seja 

para pegar objetos, seja para fazer carícias, seja para nos lavar.  

A pele não é nada mais que o maior órgão no corpo humano. É composta por duas 

camadas gerais: a epiderme e a derme. 

A epiderme é a camada superficial e funciona como barreira de proteção contra 

danos externos (abrasão, radiação UV), absorção de substâncias e de bactérias no 

organismo, além de dificultar a saída de água. Nesta camada não existem vasos 

sanguíneos, nem nervos, tem espessura variada, sendo mais espessa nos locais de 

maior fricção- base do pé e palma da mão. 

A epiderme compõe-se por cinco camadas: 
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Figura 11. Epiderme 

(Fonte:https://static.todamateria.com.br/upload/ce/lu/celulasdaepiderme.jpg) 

 

- Camada 1 – Camada Basal, é a base da epiderme e que está sempre a gerar novas 

células. Estas células vão sendo empurradas para a superfície, para renovar as células 

mortas da camada córnea. Nesta ainda estão as células mecanorrecetoras – células de 

Merkel, que são responsáveis pelos estímulos mecânicos externos e que depois 

enviam para o sistema nervoso. 

- Camada 2 – Camada espinhosa, é a segunda camada que vem a seguir à base, 

onde se situam os desmossomos e os prolongamentos das células novas, o que facilita 

as células a manterem-se juntas. Nesta camada ainda existem as células de 

Langerhans, que agem como agentes detetores de invasores. Em caso de haver 

invasores envia um aviso ao sistema imunológico para defender o corpo. 

- Camada 3 – Camada granulosa, nesta camada as células são espalmadas com 

configuração cúbica. Estas estão repletas de queratina que ocupam os espaços 

intercelulares. 

- Camada 4- Camada translúcida - esta camada está apenas na zona das palmas das 

mãos e na planta dos pés. É a última camada com células vivas, embora apresente já 

indícios de degeneração celular. Atua como impermeável contra agentes exteriores.  

- Camada 5 - Camada Córnea, esta é a última camada da epiderme, é constituídas 

por células mortas e achatadas. As células vão-se escamando do corpo e sendo 

substituídas por outras. 

A derme é a camada abaixo da epiderme e é responsável pela resistência e 

flexibilidade da pele. É também responsável pela nutrição e oxigenação da epiderme. 

É nesta que contem os músculos e nervos essenciais para o tato, dor, pressão e 

temperatura. Existem, contudo, no corpo, áreas mais sensitivas e áreas menos 

sensitivas. 

https://static.todamateria.com.br/upload/ce/lu/celulasdaepiderme.jpg
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A derme é dividida em duas camadas: camada papilar e camada reticular. 

 

 

Figura 12. Derme 

(Fonte:https://www.mundoestetica.com.br/wp-content/uploads/2018/01/derme-min.jpeg) 

 

A camada superior da derme é composta por tecido conjuntivo. Esta camada tem o 

nome de camada papilar. É a camada que contacta com a epiderme, fazendo a união 

entre as duas. É neste estrato que estão os recetores sensoriais, os vasos sanguíneos e 

capilares. Esta camada também tem a função de transferir substâncias à epiderme. 

A camada de baixo, da derme, chama-se camada reticular. Esta é constituída por 

capilares sanguíneos, pelas fibras elásticas, por colágeno, pelos fibroblastos, pelos 

vasos linfáticos e pelas terminações nervosas. 

 

3.2.1. Órgãos Sensoriais da Pele – Recetores 

A sensação não é mais que uma resposta a um estímulo externo captado por um 

recetor sensorial. Por vezes a sensação é confundida com a perceção, mas não são a 

mesma coisa, embora se complementem. A perceção é a análise feita pelo indivíduo a 

partir da informação captada pelos sentidos. 

Na nossa pele existem alguns recetores sensitivos que captam estímulos 

mecânicos provenientes do exterior, como o contacto de algum objeto, estímulos 

térmicos, estímulos de dor e pressão. Cada recetor tem uma função definida, que se 

relaciona com a sensação.  

Os recetores presentes na pele são os seguintes:  

- Corpúsculo de Meissner 

https://www.mundoestetica.com.br/wp-content/uploads/2018/01/derme-min.jpeg
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Estes corpúsculos captam o estímulo da vibração (20-40Hz) e a sensação de toque 

rápido e leve. Este corpúsculo também identifica a forma e o tamanho dos objetos, 

bem como diferencia o suave do áspero. Está inserido nos recetores com adaptação 

rápida, pois reage a estímulos passageiros. Se os estímulos deste grupo 

permanecessem, ao longo do tempo, tínhamos a sensação de estímulo ausente. 

Encontram-se principalmente nos lábios, pontas dos dedos e na planta dos pés. 

 

Figura 13. Localização Meissner  

(Fonte: https://midia.atp.usp.br/imagens/redefor/EnsinoBiologia/Fisio/2011-2012/top02_fig44w.gif)  

 

- Corpúsculo de Merkel 

É uma terminação mecanorrecetora de adaptação lenta, sensível à pressão e à 

vibração de baixa frequência. Responde sucessivamente aos estímulos. Encontram-se 

sobretudo na ponta dos dedos,  

 

 

Figura 14. Localização Merkel 

(Fonte: https://i.pinimg.com/originals/65/0e/84/650e8431411d3f58ff1d58396505dabf.jpg)  

https://midia.atp.usp.br/imagens/redefor/EnsinoBiologia/Fisio/2011-2012/top02_fig44w.gif
https://i.pinimg.com/originals/65/0e/84/650e8431411d3f58ff1d58396505dabf.jpg
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Os recetores Merkel e Meissner conseguem precisar e descriminar com detalhe a 

textura, contorno e formado do que se está a tocar. 

- Terminações do folículo piloso 

Estas terminações captam o deslocamento do pelo e a sensação corresponde a 

movimento e direção. Situa-se junto ao pelo. 

- Terminações de Ruffini 

Estas terminações detetam a deformação e pressão da pele. São de adaptação 

lenta, ou seja, respondem ininterruptamente aos estímulos.  

 

 

Figura 15. Terminações de Ruffini Localização  

(Fonte: https://i.pinimg.com/originals/65/0e/84/650e8431411d3f58ff1d58396505dabf.jpg) 

 

- Corpúsculo de Krause,  

Corpúsculo que capta a sensação de frio/quente. 

- Corpúsculo de Pacini 

Este corpúsculo que capta a vibração (150-300Hz), pertence aos recetores de 

adaptação rápida, ou seja, respondem a estímulos que mudam em pouco tempo, 

exigem pressões mais fortes. 

https://i.pinimg.com/originals/65/0e/84/650e8431411d3f58ff1d58396505dabf.jpg
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Figura 16. Localização de Pacini 

(Fonte: https://i.pinimg.com/originals/65/0e/84/650e8431411d3f58ff1d58396505dabf.jpg)  

 

- Terminações livres 

Terminações que captam os estímulos mecânicos, térmicos e químicos intensos, o 

qual resulta na sensação de dor. 

Cada um destes recetores têm uma via de resposta através de neurónios até ao 

cérebro. É no córtex cerebral que analisamos a informação daquilo que estamos a 

tocar ou algo que interage com a nossa pele. 

 

3.3. Importância do tato para os invisuais 

O tato é um meio de comunicação muito importante nas nossas vidas, não só para 

pessoas que não tem problemas de visão, como para aquelas que apresentam 

problemas de visão. 

Se fossemos insensíveis ao tato, a nossa existência estaria em perigo. Bastava um 

pequeno alfinete estar entranhado na nossa pele e se não o retirássemos podia infetar 

e tornar-se um problema sério de saúde. O que quero dizer é que, se não 

percebêssemos o toque, nunca reagíamos. Aliás, o tato é um dos primeiros sentidos 

que apuramos desde a nascença. Nas pessoas com problema de visão o tato funciona 

como olhos. 

Os cegos e ambliopes conseguem ler pelo tato (escrita em braille), quando a 

informação está em braille, reconhecer objetos, formas, volumes, texturas, materiais. 

Exploram o mundo físico ao seu redor através das mãos. 

Apesar de não verem guardam as sensações do que sentiram, na memória. O toque 

é também influenciado pela velocidade do toque, pressão, vibração, a zona de 

contacto, porque há zonas mais sensíveis que outras, no nosso corpo. 

O mesmo contacto do mesmo objeto, por pessoas diferentes, pode dar sensações 

diferentes; tudo depende do passado vivido ou seja o que está guardado na memória. 

https://i.pinimg.com/originals/65/0e/84/650e8431411d3f58ff1d58396505dabf.jpg
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Figura 17. Obra Palpável 

(Fonte: http://www.advcomm.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Museus-para-deficientes-visuais-

450x340.jpg )  

 

Durante a pesquisa, teve-se necessidade de saber como um deficiente ocular iria 

perceber as cores que traz vestidas. Ao pesquisar descobri uma designer portuguesa 

que criou um código para as cores para cegos e para daltónicos. Esse código designa-

se por Feelipa Color Code. 

Este código consiste no uso de formas geométricas básicas: quadrado, que 

representa o vermelho; o triangulo que representa o amarelo; o círculo que 

representa o azul. São constituídas pelas cores primárias.  

 

 

Figura 18. Código de cor Feelipa 

(Fonte: https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Cores-Prim%C3%A1rias.png)  

 

Com as misturas dessas formas, dá-se origem às cores secundárias como o verde, 

laranja, roxo.  

 

 

http://www.advcomm.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Museus-para-deficientes-visuais-450x340.jpg
http://www.advcomm.com.br/wp-content/uploads/2017/03/Museus-para-deficientes-visuais-450x340.jpg
https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Cores-Prim%C3%A1rias.png
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Figura 19. Código de cor Feelipa  

(Fonte: https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Cores-Secund%C3%A1rias.png)  

 

Para definir a tonalidade, mais clara ou mais escura, também existem 3 “sinais”: o 

primeiro, 3 riscas, que representa a mais escura; o segundo, de 2 riscas, a média; o 

terceiro, de 1 risca, a tonalidade mais clara. 

 

 

Figura 20. Código de cor Feelipa 

(Fonte: https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Escala-de-Cinzas.png )  

 

 

https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Cores-Secund%C3%A1rias.png
https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Escala-de-Cinzas.png
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Figura 21. Código de cor Feelipa 

(Fonte: https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Color-Palette.png)  

 

Quando vemos um objeto, temos a tendência de analisa-lo visualmente e não pelo 

tato. Mas quem não vê, a análise visual é difícil ou impossível. Logo a forma de 

analisar o objeto tem que ser feito pelo toque.  

Os objetos têm diversos itens para ser analisados, entre os quais estão as partes 

que compõem, as formas, as dimensões, a funcionalidade, materiais usados, 

tecnologias de fabrico, o peso, a textura do produto, a dureza, a rugosidade, a 

temperatura do material, entre outras. 

Procedimentos para reconhecimento de objetos segundo Klatzky (1987): 

 

 

Figura 22. Procedimentos para reconhecimento de objetos 

(Fonte: https://pdfs.semanticscholar.org/a0cc/d793dd03f909fd7b4e0dc886ae50a993a092.pdf)  

https://www.hypeness.com.br/wp-content/uploads/2015/07/Feelipa-Color-Palette.png
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Partes que compõem o objeto, é tudo o que está incluído no objeto como, por 

exemplo, um pião que tem um cordel que serve para o por em funcionamento. 

Embora o fio e o pião sejam separados, pertencem ao mesmo objeto.  

As formas podem ser geométricas ou orgânicas, com ou sem volume. 

A dimensão refere-se ao tamanho do objeto, pode ser pequeno, médio ou grande.  

A funcionalidade consiste na função do objeto para que foi pensado.  

Relativamente ao material usado, pode ser de madeira, plástico, fibra natural, 

papel, etc.  

Tecnologias de fabrico pode ser fabricado industrialmente ou artesanalmente e 

com diversas ferramentas- agulhas, máquinas de costurar, etc.  

O peso tem a ver com a força que o objeto exerce, quando pegamos nele: pode ser 

leve ou pesado.  

A dureza consiste na maleabilidade do material em que é produzido.  

A rugosidade é a medida de variação de um relevo numa superfície. 

A temperatura do material é utilizada para mencionar a medida de calor que os 

objetos têm.  

A textura do produto consiste no tipo de material usado e na manipulação da 

superfície que pode ser natural ou artificial. 

 

3.4. Textura 

A textura está presente desde sempre nas nossas vidas. Porque tudo o que 

tocamos tem textura, seja um pano, um copo de vidro, uma peça de vestuário. A 

textura não é mais que a caraterística de uma superfície de qualquer objeto que 

tocamos. A textura pode ser visual ou tátil. Neste projeto a textura a ser estudar é a 

tátil. Podemos encontrar textura numa casca de uma árvore, a qual chamamos textura 

natural, ou num tecido de lã mas, como o tecido foi trabalhado pelo homem, 

chamamos de textura artificial. 

O toque em cada textura, pode despertar emoções diversas. 

Uma textura suave pode ser símbolo de delicadeza e sensibilidade ou, pelo 

contrário, se a textura for áspera, pode dar o sentimento de repulsa ou agressividade. 

Conforme Zuo et. Al (2001) existe uma escala que classifica a rugosidade, a partir 

da perceção: 

- Textura Lisa  

- Textura suave  

- Textura áspera 
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- Textura muito áspera 

- Textura rugosa 

 

3.5. Rochas 

Segundo o dicionário uma rocha, não é mais do que uniões sólidas compostas por 

um ou mais minerais. 

As rochas catalogam-se de acordo com a sua génese em: 

- Rochas Ígneas ou magmáticas 

- Rochas sedimentares 

- Rochas metamórficas 

As rochas ígneas são formadas a partir do magma que provem do interior da terra 

a partir de vulcões. Este grupo divide-se em dois subgrupos: as intrusivas/plutónicas 

e as extrusivas/efusivas.  

Quando o magma se solidifica a grandes profundidades, damos o nome de rochas 

intrusivas. Estas rochas demoram mais tempo a arrefecer e por isso formam mais 

cristais. Exemplo de rochas ígneas são o granito e o gabro. 

As rochas extrusivas, são rochas que se formam pelo arrefecimento do magma na 

superfície logo o arrefecimento é mais rápido e há menos tempo para formar cristais. 

Exemplos de rochas extrusivas são o granito, o basalto e a pedra pomes. 

 

 

Figura 23. Granito 

(Fonte: 

https://st2.depositphotos.com/1006602/12263/i

/950/depositphotos_122638882-stock-photo-rock-

pink-granite.jpg)  

 

 

Figura 24. Basalto 

(Fonte: 

http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/Image

/geoescola/basalto.jpg)  

 

https://st2.depositphotos.com/1006602/12263/i/950/depositphotos_122638882-stock-photo-rock-pink-granite.jpg
https://st2.depositphotos.com/1006602/12263/i/950/depositphotos_122638882-stock-photo-rock-pink-granite.jpg
https://st2.depositphotos.com/1006602/12263/i/950/depositphotos_122638882-stock-photo-rock-pink-granite.jpg
http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/Image/geoescola/basalto.jpg
http://www.mineropar.pr.gov.br/arquivos/Image/geoescola/basalto.jpg
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Figura 25. Pedra Pomes 

Fonte: (https://st3.depositphotos.com/1307373/12976/i/950/depositphotos_129761720-stock-photo-pebble-from-

gray-pumice-natural.jpg) 

 

Quanto às rochas sedimentares, são rochas formadas por acumulação de detritos 

de outras pedras, restos de seres vivos. Este conjunto divide-se em três subconjuntos: 

clásticas, orgânicas e químicas. 

As rochas clásticas são formadas por detritos de outras rochas. Exemplo disso é o 

arenito. 

 

Figura 26. Arenito 

(Fonte: https://thumbs.dreamstime.com/z/amostra-natural-rocha-sedimentar-comum-do-%C3%A2%E2%82%AC-do-

chertarenite-do-arenito-%E2%80%9Cno-fundo-branco-85581273.jpg~)  

 

As rochas orgânicas são originadas por excedentes de animais ou vegetais, que se 

acumulam em certos locais onde sofrem grandes pressões e temperaturas que dão 

origem a camadas rijas. Exemplos de rochas sedimentares são rochas com fósseis e o 

carvão. 

 

https://st3.depositphotos.com/1307373/12976/i/950/depositphotos_129761720-stock-photo-pebble-from-gray-pumice-natural.jpg
https://st3.depositphotos.com/1307373/12976/i/950/depositphotos_129761720-stock-photo-pebble-from-gray-pumice-natural.jpg
https://thumbs.dreamstime.com/z/amostra-natural-rocha-sedimentar-comum-do-%C3%A2%E2%82%AC-do-chertarenite-do-arenito-%E2%80%9Cno-fundo-branco-85581273.jpg~
https://thumbs.dreamstime.com/z/amostra-natural-rocha-sedimentar-comum-do-%C3%A2%E2%82%AC-do-chertarenite-do-arenito-%E2%80%9Cno-fundo-branco-85581273.jpg~
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Figura 27. Rocha com Fósseis 

(Fonte:https://2.bp.blogspot.com/-MZ_GuKGdVas/VWtgfCY9FvI/AAAAAAAACfo/DGqnRZDmsyc/s1600/Conchas.jpg) 

 

As rochas químicas são formadas a partir de substâncias dissolvidas na água. Com 

o passar do tempo começam-se a saturar e dão origem a superfícies duras. Exemplo 

deste tipo de rocha são estalactites e estalagmites. 

 

Figura 28. Estalactite 

(Fonte: https://static9.depositphotos.com/1039729/1139/i/950/depositphotos_11396040-stock-photo-stalactite-

stalagmite-cavern.jpg) 

 

https://2.bp.blogspot.com/-MZ_GuKGdVas/VWtgfCY9FvI/AAAAAAAACfo/DGqnRZDmsyc/s1600/Conchas.jpg
https://static9.depositphotos.com/1039729/1139/i/950/depositphotos_11396040-stock-photo-stalactite-stalagmite-cavern.jpg
https://static9.depositphotos.com/1039729/1139/i/950/depositphotos_11396040-stock-photo-stalactite-stalagmite-cavern.jpg
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No que se refere às rochas metamórficas, estas têm origem no interior da terra, a 

partir de outras rochas, que sofrem alterações na estrutura com ação do calor e 

pressões. A gnaisse e o xisto são exemplo disso.  

 

 

Figura 29. Gnaisse 

(Fonte: https://farm9.staticflickr.com/8195/8139532482_19102c060e_b.jpg)  

 

 

Figura 30. Xisto 

(Fonte: https://i.pinimg.com/originals/f8/c8/a1/f8c8a19f08e909aa560bda9ebb4c5010.jpg)  

 

Depois da reaprendizagem da matéria sobre rochas, foi-me dada oportunidade 

para ir explorar o laboratório de rochas na Escola Superior de Educação do Instituto 

Politécnico de Castelo Branco. Toquei em várias rochas e escolhi as que tinham 

riqueza táctil. Então a escolha recaiu na Pedra Pomes, na Rocha Orgânica e na Rocha 

Aglomerada. 

 

https://farm9.staticflickr.com/8195/8139532482_19102c060e_b.jpg
https://i.pinimg.com/originals/f8/c8/a1/f8c8a19f08e909aa560bda9ebb4c5010.jpg
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3.6. Carlito Carvalhosa 

Luiz Carlos Cintra Gordinho Carvalhosa, nasceu em São Paulo, em 1961. É pintor e 

gravador de obras de arte. Estudou na faculdade de Arquitetura e urbanismo da 

Universidade de são Paulo. 

Aprendeu a fazer gravura em metal no atelier de Sérgio Fingermann. Na década de 

80 entra para o grupo Casa 7 que integra artistas como Rodrigo Andrade, Fábio 

Miguez, Nuno Ramos e Paulo Monteiro. 

Este grupo é conhecido por fazer pinturas de Grandes dimensões com destaque no 

gesto pictórico. 

Produz obras com cera pura ou com misturas de diversas cores. Posteriormente 

produz esculturas de diversos materiais e com espeto orgânico e maleável. 

Em 1989 ganha uma bolsa Deutscher Akademischer Austauch Dienst. 

No início dos anos 90 executa as obras de ceras perdidas, as esculturas de 

porcelana e desenvolve experimentações estéticas com materiais alternativos. 

O artista cria vínculos entre a dimensão expressiva da matéria e a forma. 

As pinturas do artista são realizadas com cera, misturada com diversos pigmentos 

ou simplesmente pura, aplicada sobre espelhos ou materiais semelhantes. O artista 

tira partido da forte densidade, irregularidade e organicidade da cera. Estendida no 

suporte apresenta cavidades, fendas, saliências e formas abstratas. 

As figuras representadas são abstratas, esguias, densas, orgânicas, únicas, por 

vezes sobrepostas. De um modo geral, as obras são concetuais e criam um conflito 

entre o observador e a obra em questão. 
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4. PROCESSO CRIATIVO 

4.1. Obras do artista 

  

Figura 31. Sem título  

(Fonte: 

https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2018

/10/carlito-carvalhosa-sem-titulo-170x130cm-pintura-

sobre-aluminio-2013-ed.-unica-p48-copia-990x0-c-

default.jpg) 

Figura 32. Sem título 

(Fonte: 

https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&wi

dth=400&height=434&quality=80&src=https%3A%2F

%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2F8PGOofTNHU

urggUS_4k54w%2Flarge.jpg) 

 

  

Figura 33. Sem título 

(Fonte: https://ogimg.infoglobo.com.br/in/3439475-

1ec-

ed3/GEOMIDIA/375/x2011121292730.jpg.pagespeed.i

c.3PWXXM-S7D.jpg) 

Figura 34. Sem título 

(Fonte: 

https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2017

/12/carlito-carvalhosa-990x0-c-default.jpg) 

 

https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2018/10/carlito-carvalhosa-sem-titulo-170x130cm-pintura-sobre-aluminio-2013-ed.-unica-p48-copia-990x0-c-default.jpg
https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2018/10/carlito-carvalhosa-sem-titulo-170x130cm-pintura-sobre-aluminio-2013-ed.-unica-p48-copia-990x0-c-default.jpg
https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2018/10/carlito-carvalhosa-sem-titulo-170x130cm-pintura-sobre-aluminio-2013-ed.-unica-p48-copia-990x0-c-default.jpg
https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2018/10/carlito-carvalhosa-sem-titulo-170x130cm-pintura-sobre-aluminio-2013-ed.-unica-p48-copia-990x0-c-default.jpg
https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=400&height=434&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2F8PGOofTNHUurggUS_4k54w%2Flarge.jpg
https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=400&height=434&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2F8PGOofTNHUurggUS_4k54w%2Flarge.jpg
https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=400&height=434&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2F8PGOofTNHUurggUS_4k54w%2Flarge.jpg
https://d7hftxdivxxvm.cloudfront.net/?resize_to=fit&width=400&height=434&quality=80&src=https%3A%2F%2Fd32dm0rphc51dk.cloudfront.net%2F8PGOofTNHUurggUS_4k54w%2Flarge.jpg
https://ogimg.infoglobo.com.br/in/3439475-1ec-ed3/GEOMIDIA/375/x2011121292730.jpg.pagespeed.ic.3PWXXM-S7D.jpg
https://ogimg.infoglobo.com.br/in/3439475-1ec-ed3/GEOMIDIA/375/x2011121292730.jpg.pagespeed.ic.3PWXXM-S7D.jpg
https://ogimg.infoglobo.com.br/in/3439475-1ec-ed3/GEOMIDIA/375/x2011121292730.jpg.pagespeed.ic.3PWXXM-S7D.jpg
https://ogimg.infoglobo.com.br/in/3439475-1ec-ed3/GEOMIDIA/375/x2011121292730.jpg.pagespeed.ic.3PWXXM-S7D.jpg
https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2017/12/carlito-carvalhosa-990x0-c-default.jpg
https://silviacintra.pixelfordinner.cloud/uploads/2017/12/carlito-carvalhosa-990x0-c-default.jpg
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4.2. Escolha das rochas 

Pedra Pomes 

 

Figura 35. Pedra Pomes 

(Fonte: https://st3.depositphotos.com/1307373/12976/i/950/depositphotos_129761720-stock-photo-pebble-from-

gray-pumice-natural.jpg) 

 

Rocha com fósseis 

 

Figura 36. Rocha com Fósseis 

(Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-MZ_GuKGdVas/VWtgfCY9FvI/AAAAAAAACfo/DGqnRZDmsyc/s1600/Conchas.jpg) 

 

Aglomerado 

  

Figura 37. Rocha Aglomerada 

(Fonte: https://2.bp.blogspot.com/-MZ_GuKGdVas/VWtgfCY9FvI/AAAAAAAACfo/DGqnRZDmsyc/s1600/Conchas.jpg) 

 

https://st3.depositphotos.com/1307373/12976/i/950/depositphotos_129761720-stock-photo-pebble-from-gray-pumice-natural.jpg
https://st3.depositphotos.com/1307373/12976/i/950/depositphotos_129761720-stock-photo-pebble-from-gray-pumice-natural.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MZ_GuKGdVas/VWtgfCY9FvI/AAAAAAAACfo/DGqnRZDmsyc/s1600/Conchas.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MZ_GuKGdVas/VWtgfCY9FvI/AAAAAAAACfo/DGqnRZDmsyc/s1600/Conchas.jpg
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4.3. Painel de Tendências 

 

4.4. Conceito 
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4.5. Scrapbook 
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4.6. Esboços das Texturas  
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4.7. Ilustrações finais 
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4.8. Fichas técnicas 

 



Organic rock 

 

65 
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5. OPERAÇÕES DE PRODUÇÃO 

 

Depois das fichas técnicas estarem concluídas, iniciou-se a fase da produção das 

texturas. O primeiro passo foi adquirir os fios que necessitava para a feitura das 

amostras. Começou-se pelas bases que foram feitas no tear horizontal. 

Em primeiro lugar, fez-se uma teia base, para não perder tempo com a urdidura, 

pois ia usar várias cores.  

O processo de tecelagem, inicia-se com o tipo de estrutura de tecido que 

queremos, de acordo com as técnicas que queria-se usar com a base têxtil. Como era 

para bordar e fazer formas têxteis optou-se por usar o tear de dois quadros, o que vai 

produzir um tecido tafetá. É claro que se podia ter usado o tear de 4 quadros e ou de 5 

quadros, mas como era para bordar e esconder a superfície não se justificava fazer-se 

nestes teares.  

Quando decidido o tipo de tear a usar, tem de se calcular a urdidura. A urdidura é 

o processo de organização dos fios da teia e serve para chegar aos cálculos para o 

comprimento e largura do tecido, ou seja, para saber o número exato de fios que 

vamos utilizar e o seu comprimento. 

Para calcular o número de caminhos a urdir temos que saber a largura do tecido 

pretendido e depois o número do pente, o mesmo é dizer o número de puas por 

centímetro. Saber o número de fios por puas, por exemplo, um centímetro tem 5 puas 

e quero realizar uma faixa com 10 cm de largura, em cada pua se passar um fio eu 

necessito de 50 fios. Tradicionalmente trabalha-se com uma régua que tem 12 

buracos e se enfia em cada buraco uma linha para fazer os caminhos. Um caminho é a 

ida e volta do percurso do fio da urdideira, se a régua tem os 12 orifícios, a ida e volta 

forma 24 fios. Também devemos multiplicar os fios dos lados para reforçar as 

ourelas. 

Para o cálculo do comprimento da urdidura acrescentam-se 15 centímetros para 

os nós iniciais, mais 50 centímetros para os fios que ficam junto ao órgão de trás do 

tear. Depois somo a medida de cada amostra, por exemplo: 65 cm de fios 

desperdiçado + 5 x cada amostra com 10 cm + 4 x medida entre amostras com 5 cm. 

Assim o comprimento da urdidura deveria ser, no mínimo, 145 cm: 

- 30 cm- entremeio; 

- 65 cm de desperdício; 

- 50 cm das amostras. 

A escolha dos fios deve ser feita antes de começar a urdir. Os fios devem ser postos 

de forma ordenada, dentro de recipientes, para que não se misturem. 

Para urdir, deve-se medir com fita métrica a largura da urdideira e selecionar o 

primeiro e o último pino que represente a medida pretendida. 
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Prende-se o fio no primeiro pino e passa-se o fio de modo a que quando o fio 

voltar a posição inicial formar uma cruz. Quando se termina prende-se o fio ao 

primeiro pino e corta-se o fio. 

Atam-se as cruzes para os fios não se baralharem e os caminhos. 

De seguida começa-se a tirar a urdidura no lado das cruzes fazendo uma trança. 

Posteriormente começa-se a montar a urdidura no tear. Assim, atam-se os caminhos 

no órgão de trás, depois de divididos no resteleiro. 

Nesta fase é imprescindível a cooperação de duas pessoas para enrolar a urdidura 

no órgão de trás do tear: uma pessoa puxa a teia para a frente e a outra enrola para 

que o fio fique uniforme. Depois divide-se a teia ao meio (depois da remissa 

previamente escolhida). 

O passo seguinte é remeter os fios nos olhais dos liços, passa-los nas puas do 

pente/batente e ata-los no órgão da frente. 

Por fim, depois de a teia estar montada começa-se a passar o fio da trama 

(trapilho) para acertar os fios de teia e depois é que se começa a fazer a amostra. 

Para fazer as amostras é necessário: 

- Levantar o quadro pretendido; 

- Passar a naveta com o fio de trama na cala formada pelo levantar do quadro; 

- Baixar o quadro; 

- Bater o pente; e recomeça-se novamente. 

Com a teia montada no tear, é possível mudar a cor. Basta cortar os fios junto ao 

órgão da frente e atar fios novos aos anteriores que estão em frente ao pente. Mas, 

nesta fase, temos que ter algum cuidado, pelo que os fios no pente devem estar atados 

e ir desatando à medida da mudança de cor. 

Foi este o procedimento escolhido pois, neste caso, a teia tinha 10 cm de largura e, 

por isso, não era preciso fazer uma teia nova. Faziam-se os cálculos para determinar a 

quantidade de amostras que queria e depois era só cortar o fio na mesma medida. 

Depois de atado ao fio que já estava montado no tear, tem que se voltar a enrolar, 

no órgão de trás, deixando sempre as pontas para atar no órgão da frente do tear. 

Depois de atado o processo de produção de amostras é o mesmo.  

Os fios de algumas bases foram manipulados com nós, para a superfície ficar com 

relevo. 

O próximo passo foi o bordado dos esboços escolhidos. Os pontos usados no 

bordado foram o ponto cheio e o ponto de corrente. 

Primeiramente passei o desenho para papel vegetal. Depois prendi o papel à base 

e fiz os contornos. A seguir retirei o papel. Outra técnica que usei foi riscar o bordado 
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com giz. Depois foi bordar por cima. Alguns detalhes estão mais volumosos porque se 

passaram fios na base para dar altura ao bordado. 

Nalguns bordados ainda foram aplicados missangas, para dar a sensação de 

textura areada e para diversificar os estímulos. 

Houve elementos que não conseguia fazer através do bordado. Então fiz com 

crochet. As formas da pedra aglomerada foram feitas a partir do ponto corrente, feito 

em croché e depois cosida à mão com agulha e linha do mesmo tipo. 

Mas para as formas aguentarem o volume, fiz moldes com silicone, que dá uma 

certa rigidez. Utilizei formas redondas e pedras. Tanto as formas como as pedras 

estavam revestidas de película aderente. Apliquei o silicone de cima das pedras e das 

formas e deixei secar. Depois foi só desenformar. 
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6. ORÇAMENTAÇÃO 

 

A tabela seguinte apresenta o custo dos materiais adquiridos para o 

desenvolvimento das texturas táteis. 

 

Produto Fornecedor 
Preço/unidade 

(€) 
Total 
(€) 

Fio 1 R. Gama 1,80 0,80 

Fio 2 R. Gama 2,10 1 

Fio 3 R. Gama 1,80 1 

Fio 4 R. Gama 2,50 1,30 

Fio 5 R. Gama 1,80 0,50 

Fio 6 R. Gama 2,5 2,5 

Fio 7 R. Gama 2,10 0,90 

Fio 8 R. Gama 1,80 0,80 

Fio 9 R. Gama 2,50 1,70 

Fio 10 R. Gama 2,50 0,60 

Fio 11 Loja Chinês 2 + Manipulação= 7 7 

Fio 12 R. Gama 1,80 60 

Missangas 1 Loja Chinês 1 0,45 

Missangas 1 Lisboa 1 0,45 

Missangas 1 Loja Chinês 1 0,45 

Missangas 1 Lisboa 1 0,45 

Missangas 1 Lisboa 1 0,45 

Total: 80,35 € 
 

Na tabela seguinte contabiliza-se o tempo despendido no desenvolvimento do 

projeto. 

 

Fase do projeto 
Preço/unidade 

(€/hora) 
Número de horas 

Total 
(€) 

Pesquisas  8 60 480 

Produção 8 100 800 

Relatório 8 60 480 

Total: 1760 € 
 

O custo total perfaz 1840,35 €.  
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CONCLUSÃO 

 

A realização deste projeto permitiu a exploração de diferentes técnicas e materiais 

referentes à produção de texturas táteis. Algumas dessas técnicas foram abordadas ao 

longo do curso mas, neste projeto, decidi ir mais longe e transformei simples técnicas 

em algo mais concetual. 

Todas as técnicas experimentadas estão nas texturas finais. O produto foi 

alcançado depois de muito esforço e empenho. Considero que as texturas vão ao 

encontro das necessidades dos deficientes oculares. 

Certamente, este projeto só tem viabilidade no mercado global, pois em Portugal o 

número de casos de deficientes oculares é, felizmente, baixo.  

Em suma este projeto foi gratificante porque para além de realizar tarefas que já 

conhecia, pude experimentar numa perspetiva mais concetual. 

Espero que este projeto seja o começo de algo maior que possa estar para vir.  

Futuramente, queria experimentar além de fios têxteis convencionais, outros 

materiais alternativos. 
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