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RESUMO ABSTRACT

O trabalho buscou investigar como as per-
cepções háptica e olfativa de jovens com ce-
gueira podem contribuir para a criação em de-
sign, especificamente ao desenvolvimento de 
embalagens de perfumes, especialmente os 
frascos de vidro. Considera-se que o processo 
de criação e desenvolvimento de um produto 
exige do designer, além de conhecimentos es-
pecíficos como materiais e técnicas, a compre-
ensão do outro e da cultura a qual pertence. 
O estudo apoiou-se na Fenomenologia da Per-
cepção de Merleau-Ponty, na Teoria da Gestalt, 
na pesquisa de informações especializadas 
sobre a cegueira e também sobre os métodos 
de produção do design de produtos. Com base 
na metodologia de investigação qualitativa, foi 
utilizado o recurso de entrevistas semiestru-
turadas com jovens cegos; foram realizadas 
experiências imersivas pelo pesquisador, que 
ampliaram a visão para a complexidade do ou-
tro, suas vivências e cultura. Considera-se que 
o resultado poderá contribuir para futuras cria-
ções de embalagens, e inova ao apontar pos-
sibilidades de pesquisa que estabeleçam rela-
ções entre forma e percepção olfativa.

Palavras-chave: percepção háptica, olfato, ce-
gueira, design, Gestalt.

This project sought to investigate how the haptic 
and olfactory perceptions of blind young people 
could contribute to the design creation, specifi-
cally to the development of fragrance packag-
ing, mainly related to glass bottles.
The process of creation and development of a 
product demands from the designing engineer, 
besides specific knowledge of materials and 
techniques, a deep comprehension of an indi-
vidual and it´s cultural background. The study 
was based on Marleau-Ponty´s phenomenology 
perception, Gestalt´s theory, and in specific re-
searches related to blindness and production 
methods for product design.
Based on a qualitative investigation, a semi-
structured method of interviews with young blind 
people were taken; Immersive experiences were 
experimented by the researcher, expanding its 
vision for the complexity of the individual, their 
background experience and culture.
It is considered that the result of this project 
could contribute with the packaging creation in 
the future, and innovates aiming possibilities of 
researches that establishes relations between 
form and olfactory perceptions.

Key words: haptic perception, smell, blindness, 
design, Gestalt.
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INTRODUÇÃO

Ser designer é trabalhar constantemente com a criatividade, com o desen-
volvimento de projetos, seja para beleza, ou seja, para solucionar proble-
mas. Ser designer é assumir uma postura investigativa constante.

Design segundo SCHNEIDER (2009), é a visualização criativa e 
sistemática dos processos de interação e das mensagens de diferen-
tes fatores sociais; e também das diferentes funções de objetos de 
uso e sua adequação às necessidades dos usuários ou aos efeitos 
sobre os receptores.

Esta visualização sistemática é tratada por MOURA et al, (2003) 
como trabalhar com a intenção, com o cenário futuro, executando a con-
cepção e o planejamento daquilo que virá a existir. Criar, desenvolver e 
implantar um projeto, através da pesquisa e trabalho com referências cul-
turais e estéticas, focados no conceito da proposta e também lidar com a 
forma, com o feitio, com a configuração, a elaboração, o desenvolvimento 
e o acompanhamento do projeto.

Ser designer é desenvolver e implantar um projeto que atenda 
às necessidades dos usuários. Quando se trata de usuários com ne-
cessidades especiais como as pessoas com cegueira é preciso primei-
ramente aprender com estas, para depois conseguir-se implantar um 
projeto de design. 

Pensar em projetos de design e na criação de produtos, muitas ve-
zes pode envolver sentidos que não são tão perceptíveis. Consideremos 
uma embalagem de perfume: para formulá-la ou desenvolvê-la é neces-
sário um conhecimento sobre a produção dos frascos que o conterão, é 
necessário um conhecimento sobre o público que utilizar-se-á deste, e co-
nhecimento sobre a fragrância que será contida no mesmo, para que seja 
qual for o projeto, tenha uma fluidez entre conteúdo e o que está contido.

E pergunta-se se os cegos podem contribuir, dando respaldo perceptí-
vel de suas intenções, para contribuição não somente técnica que o profis-
sional de design necessita, mas também sensível da essência da percepção.

A pessoa cega tem projeções mentais das coisas que ela não vê, no 
desenvolvimento da sua criatividade e senso estético.
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A percepção humana depende dos órgãos dos sentidos, da 
memória e das emoções, ou seja, da experiência de cada 
um e da interpretação que o cérebro faz dessas informações. 
Como esses processos dependem da fisiologia (diferenças 
fisiológicas dos órgãos da visão afetam diretamente os resul-
tados da percepção), das experiências vivenciadas e armaze-
nadas na memória de cada um, já que ambos são diferentes 
e variam de pessoa para pessoa, é natural entendermos que 
cada indivíduo cria a sua versão da realidade, ou seja, a per-
cepção da realidade não é a mesma para todas as pessoas. 
(GARCIA, 2016)

Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), em pesquisa 
divulgada em 2014, 1.158.000 (um milhão, cento e cinquenta e oito mil) 
brasileiros são cegos. (CBO, 2014)

Antes de fazer referência a quaisquer dados, é importante 
assinalar que, educacionalmente, os portadores de deficiên-
cia visual são divididos em dois grupos: cegos e portadores 
de visão subnormal. Tradicionalmente, a classificação tem 
sido feita a partir da acuidade visual: sendo cego aquele que 
dispõe de 20/200 de visão no melhor olho, após correção; 
e portador de visão subnormal, aquele que dispõe de 20/70 
de visão nas mesmas condições. (MASINI, 1993)

Uma das terminologias adotada neste trabalho é “a pessoa com 
deficiência”. SASSAKI (2003) em seu artigo, explica que o termo correto 
a ser utilizado é pessoa com deficiência por ponderar que ela não porta a 
deficiência, pois sua deficiência não é como coisa que ora porta, ora não.

Esse termo se torna formalizado no Brasil com a portaria 2.344, de 
3 de novembro de 2010, com a denominação do Conselho Nacional das 
Pessoas com deficiência – CONADE. (BRASIL, 2010), que o regulamenta, 
tornando a partir daí o termo correto a ser utilizado. Sendo assim, expres-
sões como: pessoa com deficiência e pessoa com cegueira, ou simples-
mente cegos,  são os termos corretos a serem utilizados.

Este enfoque na terminologia se dá pelo fato desta ser importante, 
especialmente quando abordamos assuntos que muitas vezes são cerca-
dos de estigmas e estereótipos, neste caso, o termo é considerado corre-
to também, por ter valores vigentes na sociedade atual. 
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Outra expressão encontrada é percepção háptica. O’MALLEY e GUP-
TA (2008), definem a percepção háptica como o processo de aquisição, 
interpretação, seleção e organização de informação sensorial tátil. Para 
os autores este processo é composto de percepção tátil, referindo-se às 
sensações percebidas pelos receptores da pele; cinestésica, que compre-
ende o sentido da força em músculos e tendões; e propriocepção, que 
compreende o posicionamento do corpo quanto a si mesmo e permite 
o controle dos membros e articulações. Esta percepção também é uma 
forma de captação da informação. Hoje o tato e a percepção háptica, têm 
sido mais explorados em museus e exposições, a fim de proporcionar ao 
cego a possibilidade da comunicação tátil e também do receber informa-
ções da exposição e das obras. 

Os cegos desenvolvem seus sentidos de forma diferente, contudo 
não há um sistema de substituição, como se pressupunha no século XVIII, 
quando se achava que a aprendizagem era mecânica e que um sentido 
podia substituir o outro. Vigotsky vem nos mostrar que o desenvolvimento 
cognitivo do ser humano se dá tanto por si, quanto no fato de relacionar-
-se, portanto este desenvolvimento cognitivo acontece com cada um de 
maneira diferente. Por exemplo, a audição como linguagem é fundamen-
tal à pessoa com Deficiência Visual, pois muito do que ele não vê pode 
ser entendido pela audição, um dos recursos que se tem utilizado hoje 
quanto a isso, por exemplo, é a audiodescrição, onde o vidente descreve 
ao cego o que é visual. (IVIC e COELHO, 2010, p. 20)

Nesse sentido, RABÊLLO (2011, p. 56), afirma que alguns cegos “se 
tornam extremamente sensíveis aos matizes de inflexão, de volume, de 
cadência, de ressonância e das várias intensidades dos sons das falas 
dos outros, que passam despercebidos aos videntes”.

Já o olfato, a gustação e o sistema cinestésico – responsável 
pelo equilíbrio, orientação espacial e força – são importantes fontes 
de informação para o cego. Pois desenvolve o senso-percepção dos 
movimentos corporais em relação ao ambiente à sua volta. Nas cines-
tesias a pessoa percebe, por exemplo, as paredes movendo-se ou eles 
próprios movendo-se no espaço. Sendo assim a percepção do espaço 
para o cego é uma junção de diversas informações táteis, cenestési-
cas - que é a consciência da senso-percepção que temos do próprio 
corpo, é a representação consciente do próprio corpo, de sua posição, 
de seu movimento, de sua postura em relação ao mundo à sua volta 
e em relação aos suas diversas partes e segmentos - e auditivas que 
são aliadas às experiências já vivenciadas pelo sujeito e construídas 
em sua mente. (O’MALLEY e GUPTA, 2008)
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Envolvendo este senso de percepção espacial, o olfato que serve ao 
cego como dispositivo desta percepção, está numa região cerebral que o 
relaciona diretamente com as emoções. Então se a experiência for agra-
dável e tiver uma associação olfativa, aquela fragrância será agradável, 
mas se a experiência for ruim a fragrância também o será. A isto chama-
mos de memória olfativa.

O que se sabe é que os neurônios olfativos acabam ativando 
regiões diferentes do cérebro como o córtex olfativo, respon-
sável por identificar os odores, o hipotálamo, que influencia 
comportamentos como apetite e impulso sexual, a amígdala, 
envolvida em emoções, e o hipocampo, importante para a 
formação de memórias olfativas. (GUIMARÃES, 2009, p. 21)

Num caminho de pesquisa, para entender e explorar essas con-
tribuições possíveis do sensível, precisaremos entender sobre a ce-
gueira, sobre a percepção e incluiremos também a Gestalt, pois está 
dentro do campo de design, trabalha com a comunicação de ideias 
através de signos e linguagem, assuntos estes que, depois das análi-
ses dos resultados, serão o arcabouço teórico oferecido como contri-
buição ao campo do Design.

O objetivo deste projeto é alinhar a percepção sensorial e sensível, 
das pessoas com cegueira congênita - termo referido à pessoa que já 
nasce com cegueira ocorrendo antes ou durante o nascimento -, especi-
ficamente jovens, com as formas dos frascos de perfumes, através das 
percepções háptica e olfativa, e então fundamentar futuras aplicações 
em projetos de design, onde o foco será especialmente no frasco de vidro. 

As contribuições que se pretende conseguir são as contribuições do 
sensível, da percepção, aquelas ligadas à memória e projeções que são 
geradas pelo olfato e a relação desta, com a percepção háptica do jovem 
com cegueira, fazendo uma relação entre olfato e forma, tendo assim 
por meio da entrevista uma versão destes jovens sobre o fato (MANZINI, 
2004). Não há intenção neste projeto em criar a embalagem ou o frasco, 
mas fornecer meios conceituais para que futuros designers tenham base 
de consulta para aplicação em criações.

A embalagem que envolve o frasco, que geralmente é de papel, não 
entrará na questão que este projeto pretende desenvolver. Será feito um 
estudo da forma do frasco, mas acredita-se que seus resultados possam 
ser aplicados a diversos materiais de criação, sendo assim fator de con-
tribuição para a sociedade.

Justifica-se ainda a realização desta pesquisa na relação de cegueira, 
percepções tanto háptica e principalmente olfativa e design. Pouco se tem 
de literatura sobre o assunto, por isso são utilizadas bases teóricas diver-
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sas para fundamentar essa pesquisa, onde se vê importante abordagem.
Como objetivos específicos desta pesquisa pretende-se investigar a 

percepção háptica e olfativa do jovem cego, estabelecendo relações per-
ceptíveis, sensíveis e formais, e observar como essas informações, po-
dem contribuir para a criação do design. 
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1. PROCEDIMENTOS 
     METODOLÓGICOS
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Para delinear esta pesquisa, temos como público alvo de nossa investi-
gação jovens, homens ou mulheres, entre 20 e 30 anos, que sejam pes-
soas com cegueira congênita, ou seja, que já nasceram cegos, para que 
não tenham na memória conceitos estéticos já estabelecidos que rela-
cionem olfatos e formas. 

O procedimento metodológico adotado neste trabalho será em abor-
dagem qualitativa (SEVERINO, 2014, p. 121 e 124), e como técnica de 
pesquisa teremos entrevistas semiestruturadas e análise dos conteúdos 
obtidos nas mesmas. A intenção de focarmos no público jovem é perceber, 
durante as entrevistas, seus estilos de explorar os objetos apresentados, 
observando sua interação na percepção háptica, compreender seus co-
nhecimentos prévios com formas geométricas, buscando significar estes 
sentidos de forma que explorem seu olfato quando expostos a diferentes 
fragrâncias. Estes resultados serão analisados captando os significados 
perceptivos, segundo Merleau-Ponty, uma vez compreendidos se tentará 
estabelecer diretrizes baseadas na Teoria da Gestalt que possam servir 
de referencial a futuros designers em atos criativos de embalagens.

Merleau-Ponty (1999), nos traz a importância da descrição integral 
das entrevistas feitas, mostrando que cada um tem uma visão pessoal do 
mundo que os cerca. “A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, 
e nesse sentido uma história narrada pode significar o mundo com tanta 
“profundidade” quanto um tratado de filosofia”. (MERLEAU-PONTY, 1999, 
p. 19). As entrevistas encontram-se transcritas nos Anexos A a E.

A descrição na Fenomenologia proposta por MERLEAU-PONTY é um 
caminho de aproximação do que se dá, da maneira que se dá e tal como 
se dá. Refere-se ao que é percebido do que se mostra (ou do fenômeno). 
Não se limita a enumeração dos dados, mas pressupõe alcançar a essên-
cia do fenômeno. 

Para melhor exemplificação e visualização das etapas e metodolo-
gia deste projeto, foi criado o quadro abaixo que nos mostra em etapas 
como o mesmo foi desenvolvido: 
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PARTE A 
Fundamentação teórica:
Sobre cegueira, design, percepção e olfato que são as áreas de abrangên-
cia deste trabalho.

PARTE B 
Imersão do pesquisador: 
Visitas específicas em exposições, museus, institutos para assuntos volta-
dos à pessoa com cegueira e também ao design, especificamente perfu-
me, para relacionar e compreender melhor o arcabouço teórico escolhido.

PARTE C 
Entrevistas: As entrevistas foram divididas em três etapas.
 1. Conhecimentos prévios.
 2. Entrevistas semi estruturadas
 3. Análise dos resultados

PARTE D
Análises finais 
Análise e discussão de todos os resultados obtidos sobre as mesmas 
bases teóricas da fundamentação e direcionamento ao design e ao ato 
criativo.
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2. SOBRE CEGUEIRA   
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2.1. CONHECENDO A DEFICIÊNCIA: DEFINIÇÃO, ASPECTOS LEGAIS, 
CAUSAS DA CEGUEIRA E PANORAMA BRASILEIRO)

O cego, segundo SÁ, CAMPOS e SILVA (2007, p. 15) tendo uma alteração 
grave em uma ou mais funções elementares da visão, tem a direta alter-
ação da capacidade desta pessoa de perceber cor, tamanho, distância, 
forma, posição ou movimento em um campo mais ou menos abrangente. 

Os sentidos tato, audição, visão, olfato e paladar, tem a mesma ca-
pacidade para todas as pessoas, mas quando há falta de um destes, sua 
falta é suprida pelo maior desenvolvimento de outro. 

SÁ, CAMPOS e SILVA (2007, p. 15), ainda nos mostra que estes sen-
tidos não são mais desenvolvidos que os outros por um método compen-
satório, mas sim como resultado da ativação contínua destes sentidos 
por força da necessidade, por isso desenvolvem aguçadamente audição, 
tato, olfato e paladar. Donforme foi falado pelo entrevistado E.

“Achei muito legal essa questão de aroma, como a gente não 
tem a acessibilidade de poder estar vendo a pessoa, então a 
gente desenvolve outras táticas pra as vezes identificar uma 
pessoa da outra. Você sabe que as vezes tem alguém ali, 
mas se a pessoa tem aquele aroma do perfume, você con-
segue ter uma informação mais rápida, que você sabe que 
tem alguém ali”. (Entrevista a autora. pág. 147, dez. 2016. 
- Anexo “E”)

Segundo CONDE (2005), em 1966 a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) registrou sessenta e seis diferentes definições de cegueira. Já em 
1972 a própria OMS propôs normas para as definições de cegueira, uni-
formizando assim dados estatísticos em níveis mundiais.

O termo cegueira, não é um termo absoluto, pois nele estão con-
tidos indivíduos com diversos tipos de visão residual. O termo cegueira 
não significa necessariamente a total incapacidade de ver, mas significa 
sim prejuízo desta capacidade a níveis tais que torna impossível à pessoa 
exercer atividades corriqueiras.

Falamos em ‘cegueira parcial’ (também dita LEGAL ou PRO-
FISSIONAL). Nessa categoria estão os indivíduos apenas 
capazes de CONTAR DEDOS a curta distância e os que só 
PERCEBEM VULTOS. Mais próximos da cegueira total, estão 
os indivíduos que só têm PERCEPÇÃO e PROJEÇÃO LUMINO-
SAS. No primeiro caso, há apenas a distinção entre claro e 
escuro; no segundo (projeção) o indivíduo é capaz de identi-
ficar também a direção de onde provém a luz. (CONDE, A. J. 
M. Definindo a cegueira e a visão subnormal. www.ibc.gov.br, 
2005. Disponivel em: <http://www.ibc.gov.br/?itemid=94>. 
Acesso em: 15 novembro 2016).
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Ainda sob os ensinamentos de CONDE (2005), todos os tipos de ce-
gueira citados até o momento são considerados cegueira parcial, contudo 
existe também a cegueira total. Cegueira total é aquela cegueira onde 
nem a percepção luminosa está presente.

Com a portaria 2.344, de 3 de novembro de 2010, a denominação 
do Conselho Nacional das Pessoas com deficiência – CONADE. (BRASIL, 
2010), foi regulamentado o termo pessoa com deficiência, tornando-o a 
partir daí o correto a ser utilizado. 

O MINISTRO DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA DE DIREITOS 
HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas 
atribuições legais, faz publicar a Resolução nº 01, de 15 de 
outubro de 2010, do Conselho Nacional dos Direitos da Pes-
soa Portadora de Deficiência - CONADE, que altera dispositi-
vos da Resolução nº 35, de 06 de julho de 2005, que dispõe 
sobre seu Regimento Interno:
Art. 1º Esta portaria dá publicidade às alterações promovidas 
pela Resolução nº 01, de 15 de outubro de 2010, do Conse-
lho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência 
- CONADE em seu Regimento Interno.
Art. 2º Atualiza a nomenclatura do Regimento Interno do 
CONADE, aprovado pela Resolução nº 35, de 06 de julho de 
2005, nas seguintes hipóteses:
I - Onde se lê “Pessoas Portadoras de Deficiência”, leia-se 
“Pessoas com Deficiência”; (BRASIL, 2010)

Sendo então, desde 2010, correto utilizar “a pessoa com cegueira” 
e/ou “a pessoa com deficiência visual”.

São também nos órgãos públicos que buscamos a definição do que 
é Deficiência Visual, e segundo o Ministério da Educação, (GIL, 2000), 
todo aspecto que permeia entre cegueira a visão subnormal, chama-se 
deficiência visual. 

Visão subnormal (ou baixa visão, como preferem alguns espe-
cialistas) é a alteração da capacidade funcional decorrente de fa-
tores como rebaixamento significativo da acuidade visual, redução 
importante do campo visual e da sensibilidade aos contrastes e limi-
tação de outras capacidades. (GIL, 2000, p. 6). Uma forma simples 
de descrever seria que visão subnormal é a incapacidade de enxer-
gar com clareza suficiente para contar os dedos da mão a uma dis-
tância de 3 metros, à luz do dia; contudo esta pessoa que conserva 
resíduos de visão.

A definição de baixa visão (ambliopia, visão subnormal ou vi-
são residual) é complexa devido à variedade e à intensidade 
de comprometimentos das funções visuais. Essas funções 
englobam desde a simples percepção de luz até a redução 
da acuidade e do campo visual que interferem ou limitam a 
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execução de tarefas e o desempenho geral. (SÁ, CAMPOS e 
SILVA, 2007, p. 16)

Pessoas com visão subnormal podem distinguir vultos, claridade, 
ou objetos a pouca distância.

Segundo GIL (2000), a cegueira, pode ser adquira ou congênita1. Se 
nascer com a visão e perdê-la mais tarde, o indivíduo retém memórias vi-su-
ais, isto é, consegue lembrar-se de imagens, luzes e cores que conheceu. 

No entanto, cada pessoa desenvolve processos de codificação de ma-
neira particular e essas codificações formam imagens mentais, criando assim 
habilidades para compreender, interpretar e assimilar informações. Essas 
habilidades aumentam conforme as experiências do indivíduo aumentam.

Habilidade para compreender, interpretar e assimilar a 
informação será ampliada de acordo com a pluralidade 
das experiências, a variedade e qualidade do material, a 
clareza, a simplicidade e a forma como o comportamento 
exploratório é estimulado e desenvolvido. (SÁ, CAMPOS e 
SILVA, 2007, p. 16)

Conhecendo a definição correta de cegueira e os aspectos legais e 
corretos referentes ao trato à pessoa com deficiência visual, conheçamos 
algumas das principais e mais frequentes causas da cegueira e da visão 
subnormal congênitas.

Segundo GIL (2000, p. 9), são:
● Retinopatia da prematuridade: causada pela imaturidade da re-

tina, em decorrência de parto prematuro ou de excesso de oxigênio na 
incubadora.

● Catarata congênita: em consequência de rubéola ou de outras in-
fecções na gestação.

● Glaucoma congênito: que pode ser hereditário ou causado por in-
fecções. Atrofia óptica.

● Degenerações retinianas e alterações visuais corticais: A cegueira 
e a visão subnormal podem também resultar de doenças como diabetes, 
descolamento de retina ou traumatismos oculares.

No panorama brasileiro, segundo o relatório nacional do Conselho 
Brasileiro de Oftalmologia - CBO (CBO, 2014, p. 5), 1.158.000 brasileiros 
são cegos, 4.000.000 de brasileiros tem deficiência visual, sem contar 
pessoas com erros de refração2 ou Presbiopia.

1 A palavra congênita refere-se a ‘desde o nascimento’.
2 Erros de refração, segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, são diagnósticos 
comuns como miopia, hipermetropia, etc. que podem ser facilmente identificados no 
nível básico de atendimento, com soluções que normalmente significam a confecção de 
óculos”, diz o presidente do CBO, Milton Ruiz Alves. (CBO, 2014, p. 5).
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Entendendo que as pessoas com deficiência, se aprimoram de ou-
tros sentidos para criar suas projeções mentais, Luciane Molina, pedago-
ga, que tem deficiência visual, em reportagem ao Guia Inclusivo, diz que a 
pessoa que não enxerga deve utilizar os outros sentidos desde cedo e por 
isso o estímulo à utilização destes é essencial. 

“Ela precisa aprender a desenvolver esses sentidos, criando 
esquemas ou mapas mentais que ajudem, por exemplo, a lo-
calizar uma padaria. São pistas que o indivíduo vai captando, 
tais como aroma, deslocamento do ar, barulhos e ruídos”. 
Molina também destaca que outros fatores, como o calor do 
sol, podem auxiliar na localização de uma pessoa que não 
pode enxergar. (ALMEIDA, R. Sentidos possibilitam contato. 
guiainclusivo, 2011. Disponivel em: <http://www.guiainclusi-
vo.com.br/2011/02/sentidos-possibilitam-contato-entre-de-
ficientes-visuais-e-o-mundo/>. Acesso em: 15 maio 2015).

Existem algumas atividades que podem ser realizadas para esti-
mular o uso dos sentidos. Atividades que valorizam o esquema corpo-
ral de movimentação e orientação, chamadas atividades psicomotoras. 
Também existem atividades que desenvolvem a memória sonora, explo-
ratórios de texturas, para trabalhar a iniciação ao sistema Braille que jun-
tamente com atividades como jogos de desafio como dominós, dama, xa-
drez, entre outros, desenvolvem as atividades lúdicas. (GIL, 2000, p. 33)

Figura 1: Leitor de Braille 
FONTE: freepik.com
NOTA: Atividades lúdicas 
e de desenvolvimento da  
coordenação motora fina, 
auxiliam o cego a usar seu 
sentido do tato para inicia-
ção ao sintema Braille.
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Nós seres humanos temos alguns ‘sistemas-guia’, que nos aju-
dam a nos organizarmos nos espaços. A visão é considerada o mais 
poderoso destes sistemas, no entanto, o cego se utiliza de outros sis-
temas para esta orientação cerebral, por exemplo, pode-se utilizar do 
olfato para saber que está próximo a uma padaria e pode se utilizar da 
audição para saber que está em local movimentado. (GIL, 2000, p. 8)

Hoje neste mundo globalizado que tem sua centralidade no olhar, 
temos a visão como o canal mais importante de relacionamento do indi-
víduo com o mundo exterior. Pois a visão, tal como a audição e o olfato, 
consegue captar registros próximos ou distantes, permitindo organizar 
no cérebro as informações trazidas pelos outros órgãos dos sentidos.

Alguns recursos na arte e no design têm sido explorados nesta área. 
Temos exemplos de aplicações práticas em exploração háptica, olfativa, 
auditiva e até gustativas. 

O estudo do design permite a vivência dessas aplicações, pois entre 
outras coisas, estudam-se os receptores do projeto, ou seja, os usuários 
do produto final. 

2. 2.  PERCEPÇÃO HÁPTICA E SUAS APLICAÇÕES PRÁTICAS

Segundo SILVA, DA SILVA e BARBOSA (2010), percepção háptica é a ca-
pacidade de o ser humano perceber através da pele as características de 
um objeto (forma, tamanho e textura) além de outras sensações como 
pressão, temperatura e dor, as quais em conjunto possibilitam a adequa-
da relação com o ambiente e objetos, assim como a proteção e reação 
dos indivíduos a estímulos nocivos.

Para ter a capacidade perceber as sensações acima descritas 
o cérebro depende de receptores específicos, das condições de vias 
de transmissão para o cérebro e de áreas específicas para transmis-
são de informações.

É através do tato que qualquer criança, não somente as deficien-
tes, ainda em seus primeiros meses de vida começam a explorar o 
ambiente a sua volta. É possível afirmar que por meio dessa explora-
ção do ambiente com o uso das mãos e do consequente aumento de 
informações recebidas pelo sistema nervoso, ocorrerá uma importan-
te estimulação cognitiva e o desenvolvimento do cérebro da criança. 
(SILVA, DA SILVA e BARBOSA, 2010)

A modalidade háptica de percepção inclui também a interpretação e 
a exploração sensorial, a fim de cultivar a inteligência e promover a capa-
cidade sócio adaptativa. “A visão dá o espaço todo elaborado, enquanto o 
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tocar fornece os elementos próprios para o elaborar”. (BRUN, 1991, p. 174)

O sistema háptico é o tato ativo, constituído por componen-
tes cutâneos e sinestésicos, através dos quais impressões, 
sensações e vibrações detectadas pelo indivíduo são inter-
pretadas pelo cérebro e constituem fontes valiosas de infor-
mação. As retas, as curvas, o volume, a rugosidade, a textu-
ra, a densidade, as oscilações térmicas e dolorosas, entre 
outras, são propriedades que geram sensações táteis e ima-
gens mentais importantes para a comunicação, a estética, 
a formação de conceitos e de representações mentais. (SÁ, 
CAMPOS e SILVA, 2007, p. 16)

Segundo GRIFIN e GERBER (1996), em seu texto “Um olhar sobre 
a cegueira”, são expostas quatro fases que emolduram a sequência de 
um pleno desenvolvimento háptico. São elas a) consciência de qualidade 
tátil, b) reconhecimento da estrutura e relação das partes como um todo, 
c) compreensão de representação gráfica e d) utilização de simbologias.

Nesta primeira fase que é a consciência da qualidade tátil do objeto 
inicia-se o explorar de texturas, temperaturas, superfícies vibráteis e dife-
rentes consistências. Também através das mãos aprendem-se contornos, 
tamanhos e pesos. A segunda fase em conceitos e reconhecimentos da 
forma, nada mais é do que o relacionamento do todo com as partes.  No 
que diz respeito à criança cega, nesta fase do estudo, percebe-se que a 
criança cega, através da experiência tátil tem apenas uma experiência 
limitada da informação, e que crianças cegas de mais idade procuram 
determinar formas e traços característicos de um objeto.

Dubose (1976) verificou que a locomoção ajuda a explorar 
direções e orientação, assim como a desenvolver relaciona-
mento entre objetos no espaço. As crianças cegas precisam 
de auxílio que as encoraje a manipular, transferir e soltar os 
objetos: para elas, não haverá aprendizagem se não houver 
estímulo. Elas precisam de atividades táteis e auditivas que 
deem ênfase a operações mentais, discernimento de per-
ceptividade, constância de closura* (fechamento, nota da 
autora), discernimento de figura/fundo, reconhecimento de 
relações espaciais, memória de figura/fundo, raciocínio con-
vergente e divergente, e avaliação. (GRIFIN e GERBER, 1996)

Os componentes mais importantes do conceito e reconhecimento 
da forma são a clareza e a simplicidade do desenho e exploração ativa do 
objeto. Inicialmente deve-se ensinar às crianças cegas formas simples, 
de tamanho pequeno, que elas possam segurar com as mãos, tais como 
uma bola ou um cubo. 

Na terceira fase, fase de representação gráfica, temos a perspectiva 
espacial que difere das perspectivas espaciais do manuseio de objetos. 
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Em um nível mais abstrato de representação gráfica, existe a familiari-
dade com formas geométricas tridimensionais pelo manuseio de objetos 
sólidos antes de evoluir para a representação bidimensional dos objetos. 
Depois que a forma já é conhecida, ela deve ser apresentada em vários 
tamanhos, para ajudar a criança a generalizar. Entre as representações 
gráficas temos, em relevo, linhas retas e curvas, formas geométricas e 
contornos de objetos.

Na quarta e última fase, quando em sistemas de simbologia, é o pas-
so final no sistema de desenvolvimento da modalidade tátil. Um dos siste-
mas mais comuns é o Braille, um sistema de pontos perceptíveis pelo tato, 
que representam os elementos da linguagem. (GRIFIN e GERBER, 1996) 

A mobilidade tátil se desenvolve de maneira gradual, este pro-
cesso leva o indivíduo ao reconhecimento do ambiente ou objeto, 
mas este modo de explorar através da percepção háptica não se limi-
ta às crianças. Para elas e também para adolescentes, adultos etc., 
esta forma de explorar o mundo a cada ano tem se tornado mais 
evidente. Pesquisadores de arte, pedagogos e designers, bem como 
outros profissionais, têm se empenhado em trazer à pessoa com ce-
gueira um conhecer do mundo cada vez maior, fazendo-a criar cogni-
ções mentais mais complexas e assim tendo contatos não somente 
com pessoas ou objetos, mas levando-a à possibilidade de explorar 
a arte, os objetos, as texturas e porque não dizer, explorar o ‘mundo 
da visualidade’.

Algumas pessoas com cegueira desenvolvem-se de maneira tão es-
petacular na extensão da percepção háptica que suas atuações se tor-
nam notórias, onde os mesmos se permitem experienciar o mundo e sua 
beleza perceptível “um momento em que a beleza pode ser experiencia-
da. Porque se experienciar o mundo, ser sensível a ele, é permitir que algo 
nos aconteça e não simplesmente aconteça no mundo” (LARROSA, 2003)

Como um exemplo destas aplicações práticas, temos o artista John 
Bramblitt, que ficou cego por consequência de uma epilepsia e doença 
de Lyme. Bramblitt nunca havia pintado antes, perdeu completamente a 
visão aos 29 anos. Escritor do livro Shouting in the Dark: my journey back 
to the light. Gritando na escuridão, minha jornada de volta à luz (tradução 
pessoal), 2012, nos conta como encontrou na arte o reavivar de sua ale-
gria, paixão e relacionamentos. (BRAMBLITT, 2015)

Iniciou com desenhos apenas com o contorno de suas pinturas com 
tinta de secagem rápida e que tinham certo volume, para então traçar 
as linhas em relevo com as pontas dos dedos. Após um tempo, começou 
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Figura 2: Under That Tree
FONTE: bramblitt.net (2017)

a preencher os espaços com cor. Ao frequentar um curso de pintura, ele 
percebeu que todos os tons de uma cor, tem sua própria textura especial. 

Hoje usa Braille em seus tubos de tinta para identifica-las, mas foi 
a experiência com as tintas que o faz saber como misturar cores para 
encontrar o tom perfeito.

Autor de dois livros sobre pintura, dá palestras no Metropolitan 
Museum of Art, é requisitado para emissoras de TV, projetou artes para 
inúmeras capas de revistas, atualmente encabeça uma campanha para 
sensibilização de emprego ao deficiente do governo do Texas e ganha a 
vida com suas pinturas coloridas. 

Aprendi a distinguir entre diversas tintas coloridas, por sentir 
suas texturas com os dedos. Ao pintar usando linhas eleva-
das encontro o caminho em torno da tela, e através de algo 
chamado de visualização háptica, que me permite “ver” o 
desenho através do toque. Aagora pinto retratos realistas de 
pessoas que nunca vi - incluindo esposa e filho. A arte remo-
delou minha vida. (BRAMBLITT, 2015)
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Outro exemplo de aplicação prática são as obras do fotógrafo Evgen 
Bavcar que ficou cego aos 11 anos após sofrer dois acidentes, ultrapas-
sou os limites impostos pela deficiência desafiando pressupostos do que 
o cego é capaz de fazer. (REILY, 2012) 

Nos ensinando que a fotografia não é ex-
clusividade de quem pode enxergar Bavcar usa 
o tato e a palavra para trabalhar em suas com-
posições. Sempre causando polêmica por onde 
passa, não se intimida diante daqueles que não 
admitem que um cego possa fotografar. Ele usa 
sua mão esquerda para tatear suas composições 
feitas com pessoas, estátuas e muros e com a 
ajuda de assistentes que o auxiliam na colocação 
da luz, lhe narram o que veem de suas imagens. 

Segundo REILY (2012, p. 40), todas as 
fotos de Bavcar são a princípio táteis, porque 
ele entende o mundo como um universo que o 
cerca e não como um universo que se descor-
tina para ele à distância.

Bavcar está inserido no mundo, ele toca e é 
tocado, (...) é obviamente um fotógrafo e não um ar-
tista de luz; é um artista da sombra, com tudo aqui-
lo de matérico que tem a sombra. (REILY, 2012) 

“Se as minhas imagens existem para mim através da descri-
ção dos outros, isso não impede em nada a possibilidade de 
vive-las pela atividade mental. Elas existem mais para mim 
quanto mais elas possam se comunicar também com os ou-
tros”. (BAVCAR apud REILY, 2012, p. 40)

Por volta dos 17 anos, Bavcar conheceu a fotografia através de sua 
irmã, que lhe emprestou uma câmera fotográfica para que ele fotografas-
se uma menina do colégio por quem era apaixonado. Desde então, ele 
afirma ter descoberto uma forma de exteriorizar suas imagens interiores 
e comunicar-se com os outros. Em um workshop, aqui no Brasil em 2002, 
no 1º Congresso Internacional de Artes Sem Barreiras, em Belo Horizonte, 
Bavcar mostrou que os cegos enxergam com o toque e desenvolvendo 
outros sentidos é possível perceber o mundo com a mesma eficiência 
que aquelas pessoas que empregam apenas o sentido visual. Também 
ensinou conceitos como sombras e horizontes para cegos de nascença. 
“O teu horizonte é até onde você pode ver. Se você vê com as mãos, logo 
o teu horizonte é até onde você pode tocar.”

Em suas fotografias destacam-se as técnicas de composição da 

Figura 3: Desert Spirit
FONTE: bramblitt.net (2017)
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luz em contraste com ambientes totalmente escuros, técnica de multi 
exposições. Observando como a luz e a sombra em suas composições 
são elementos formais e materiais da imagem.

Bavcar já expôs em muitos locais no Brasil e sua mais recente 
exposição foi no mês de junho de 2016 no Museu de Arte Moderna, 

Figura 4: Evgen Bavcar 
com sua irmã
FONTE: Evgen Bavcar 
(1991)
NOTA: O fotógrafo Evgen 
Bavcar com sua irmã que 
lhe ensinou a fotografar. 
Esta foto fez parte da 
exposição do SENAC em 
agosto de 2010.

Figura 5: A Dream of 
Motion
FONTE: Evgen Bavcar 
(1997)
NOTA: Esta foto também 
fez parte da exposição do 
SENAC em agosto de 2010.
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chamada “Olhar de Perto” que contempla suas obras, audiodescrição 
(que é uma narrativa autoguiada, para pessoas com deficiência visual, 
consumidoras de meios de comunicação visual),  jornada sensorial 
(roteiros específicos com experimentação artística por meio de percu-
ros e atividades sensoriais) e acervo tátil (que permite a exploração de 
texturas e temperaturas, também dispoem de catálogo Braille).

A Pinacoteca do Estado de São Paulo possui uma galeria de trin-
ta obras de escultura em bronze, adequadas ao reconhecimento pelo 
toque obedecendo critérios de tamanho, segurança e diversidade das 
formas e texturas. (SANTOS, 2010). 

Ainda segundo o autor, para a escolha das obras foi conside-
rada a indicação do público com deficiência visual que participou 
das visitas orientadas ao acerto nos últimos cinco anos e também 
foram consideradas dimensões, formas, texturas e diversidade es-
tética, que facilitam a compreensão e apreciação artística dessas 
obras ao serem tocadas. Estas obras também são complementadas 
por outros recursos de apoio como: recursos para apreciação sen-
sorial de obras bi e tridimensionais, compostas por materiais mul-
tissensoriais de reprodução destas obras em relevo que podem ser 
confeccionados em resina acrílica, borracha texturizada sobre fundo 
contrastante, jogos sensoriais e maquetes articuladas, sonorização 
de obras do acervo feitas com o intuito de complementar e introduzir 
a percepção por meio do sentido da audição durante a percepção 
das obras e maquetes visuais e táteis do reconhecimento do edifício. 
(SANTOS, 2010, p. 66-67)

Entre os artistas selecionados para a mostra estão: Rodolfo Bernar-
delli, Victor Brecheret, Bruno George, Amilcar de Castro, entre outros.

Assim como a Pinacoteca outros Museus no mundo já reproduziram 
obras famosas em 3D a fim de tornar a experiência háptica para o cego 

Figura 6: Vista das obras 
da Pinacoteca
FONTE: 
divulgacaopinacoteca.org.
br (Acesso em 2016)

Figura 7: Expoisção 
Tocando o Prado
FONTE: Pablo Blazquez 
Dominguez - Getty Images.
NOTA: Visitante toca quadro 
em relevo que reproduz 
obra “O Guarda-Sol”, de 
Goya; Exposição  
Tocando o Prado.
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de experimentação, seja à pintura ou escultura.
Um exemplo na área de design é o projeto Design Invisível, que 

aconteceu em 2014, juntamente com o projeto “Ver com as mãos” no 
Instituto Paranaense de Cegos. Parte deste projeto realizado em Curiti-
ba teve como objetivo despertar a curiosidade dos alunos sobre Design, 
propor discussões sobre funcionalidade e conceitos de produtos já exis-
tentes, convidar profissionais renomados de diferentes áreas de Design 
(automotivo, embalagem e moda) para compartilhar conhecimento com 
os alunos e propor pontuais práticas projetuais.

Este projeto funcionou e ainda funciona por meio de oficinas de de-
sign e cursos de artes para deficientes visuais.

O designer Rodrigo Brenner professor de design de uma das turmas de 
cegos foi o criador deste projeto. O Design Invisível formou seu primeiro grupo 
em 2013, e era integrado por quatro alunos, que aprenderam técnicas de fa-
bricação de móveis e conceitos da área, que os permitiram inventar produtos. 
E, para que os novos designers percebessem pelo tato o que estavam desen-
volvendo, os projetos foram executados em EVA. “A parte mais importante 
de uma obra é algo que ninguém vê, toda peça surge de uma inspiração 
invisível, subjetiva e simbólica”. (Rodrigo Brenner em e-mail enviado à autora)

A empresa Decormade ajudou os alunos na produção das primeiras 
peças que foram quatro: a cadeira “Vazia”, a poltrona “Caminhada”, a 
cadeira “Balanço” 

Na reportagem pela RPC inovação, concedida em 2015, os alunos 
do projeto falam sobre seus projetos. Andrade, autor da poltrona Cami-
nhada, explica que ela simboliza um contraste entre o rústico e o luxo. O 
luxo é simbolizado pelo material couro, e os pés de madeira com formato 
de raíz simboliza o rústico.  

O aluno Kleyton Maçaneiro criou uma cadeira “Balanço” para um 
casal de idosos sentarem juntos. Bruno Leal, cria a cadeira “Vazia”, ins-

Figura 8: Poltrona 
Caminhada, projetada pelo 
aluno cego Luis Gustavo 
de Andrade.
Fonte: Painel inovação RPC 
(Acesso em 2017).

Figura 9: Cadeira Balanço. 
criada pelo aluno Kleyton 
Maçaneiro. 
Fonte: Painel inovação RPC 
(Acesso em 2017)
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pirado na Revolução Industrial. Uma cadeira de escritório com parte va-
zada, onde o aluno diz representar o muito trabalhar e sempre querer 
mais, o vazio. A aluna Thais Castanho, amante de música, inspira-se no 
cavaquinho para criar uma banqueta. 

Os quatro produtos estão expostos na loja, não para a venda, mas 
a ideia de comercializá-las não deixa de ser cogitada, de acordo com o 
proprietário da empresa, Mauro Schwartsburd. 

Neste projeto os alunos são estimulados a conhecerem texturas, 
embalagens, explorar novos materiais e conceber projetos reais.

É, portanto, pouco paradoxal que se diga que entre a visão 
e o tocar não existe uma diferença de natureza, mas uma 
diferença de grau; decerto que o cego de nascença ignorará 
sempre o que são as cores, mas Pierre Villey não hesita em 
afirmar que ‘a visão surge como um tocar aperfeiçoado, e o 
tocar como uma visão embrionária’. (BRUN, 1991, p. 168)

Nota-se que as experiências táteis expostas trabalham os quatro 
tipos de percepção háptica expostas no início deste capítulo, e que este 
processo de desenvolvimento háptico se dá também na fase adulta. Estes 
são exemplos de cegos que aplicam suas experiências hápticas em diver-
sos segmentos, seja na ação, como 
criação, ou recepção, como visitante 
de um museu por exemplo.

Figura 12: Projeto Ver com 
as Mãos
FONTE: gazetadopovo.com.
br (Acesso em 2016)
NOTA: Rodrigo Brenner, com 
Bruno Leal e Luis Gustavo 
Andrade, a coordenadora 
do projeto Ver com as Mãos, 
Diele Pedrozo, a aluna Thais 
Castanho e a estagiária da 
Decormade, Vivian Jacob.

Figura 10: Cadeira “Vazia” 
e seu criador Bruno Leal
FONTE: gazetadopovo.com.
br (Acesso em 2016)
 
Figura 11: Banqueta criada 
pela aluna Thais Castanho 
Fonte: Painel inovação RPC 
(Acesso em 2017).
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3. DESIGN, 
PERCEPÇÃO E 
CRIATIVIDADE.
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Para desenvolver projetos que se adequem às necessidades dos usuários, 
o designer precisa de muita pesquisa aliada à criatividade. É usar a cria-
tividade e deixá-la fluir, mas munido de todas as informações possíveis 
sobre o produto a ser criado, processos de sua fabricação e público alvo.

Essas informações se dão geralmente, obtendo um briefing1 sobre 
do produto. Segundo (RONCARELLI e ELLICOTT, 2010), o briefing do de-
sign deve mostrar como a embalagem ressaltará as características mais 
vendáveis do produto e como atrairá os compradores mais convincente-
mente. Os autores também nos mostram a importância de se conhecer 
o perfil psicográfico do consumidor desse produto, isto é, seus valores, 
atitudes, interesses e estilos de vida. 

A embalagem que discutimos neste projeto é o frasco de vidro, como 
já colocado. Para melhor apresentar este material dentro do campo do 
design e abordando algumas de suas características técnicas colocamos: 
o vidro não é o mais leve dos materiais de embalagem, mas é resistente, 
tem aparência limpa, não absorve o cheiro, é cem por cento reciclável, 
apresenta uma variedade de cores como âmbar e verde, ideais para pro-
teger produtos sensíveis à luz, possibilita variedades de tamanhos e for-
mas que podem ser escolhidas em catálogos ou podem ser desenvolvido 
formas personalizadas. (RONCARELLI e ELLICOTT, 2010).

O vidro não somente condiciona como favorece o desenvolvimento 
estético da embalagem, permitem a inserção de inscrições em forma de 
relevo obtidas durante a modelagem, criando relevo ou texturas, impres-
sões em serigrafia4 e tampografia5 e aplicação de rótulos adesivos.

O vidro é um excelente material de acondicionamento, devido a sua 
inércia, que elimina, praticamente, as reações químicas e físicas entre 
embalagem e conteúdo como alteração da cor do líquido pela ação da luz 
do dia. (NEGRÃO e CAMARGO, 2008).

Quando o designer cria e desenvolve o conceito do produto, uma 

3 Briefing é um direcionamento preciso para o trabalho a ser realizado. Constitui os 
pré requisitos do projeto. Nele devem constar especificações determinadas pelo profis-
sional de design e pela empresa que contrata o serviço como por exemplo: Nome da 
empresa, produto, diferencial, usuário deste produto, faixa etária, tribo, sexo, faixa só-
cio-econômica, material, processo de fabricação, tendências de mercado, entre outras. 
(FACCA, 2008, p. 92).
4 Também chamada de silk screen, é um processo de impressão que consiste em uma 
tela, geralmente de nylon ou poliéster e preparada com emulsão fotossensível, que a 
torna vazada, onde a tinta transpassa sob pressão de um rodo.
5 Tampografia é um processo de impressão por transferência indireta de tinta, a partir 
de um clichê gravado em baixo relevo com o motivo a ser impresso, por um tampão (al-
mofada) de silicone.
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das técnicas utilizadas é apoiada nas teorias desenvolvidas na chamada 
Psicologia da Gestalt, conforme será mostrado a seguir. É na Gestalt que 
encontramos fundamentação sígnica para criação; na Percepção, encon-
tramos a sensibilidade e o entendimento do outro enquanto ser integral e 
da Criatividade fundamentada e bem embasada, depende todo profissio-
nal que trabalha com áreas de criação como o designer.

3.1. A GESTALT

Falar em Gestalt é antes de mais nada, entender que esta se aplica não 
somente ao campo visual, e sim ao campo da linguagem, e quando colo-
camos o termo linguagem, nos referimos ao seu sentido mais amplo, o de 
comunicar ideias e sentimentos através de signos que podem ser conven-
cionais, sonoros gráficos, gestuais, visuais etc. 

A percepção humana busca organizar as informações de forma 
equilibrada e harmoniosa, e a teoria da Gestalt, apresentada aqui, propõe 
leis gerais da percepção humana que tanto nos apoiam na leitura de uma 
composição visual como podem entender a linguagem. 

Segundo GARCIA (2016), o termo Gestalt vem do alemão, não tem 
uma única tradução no português, e é geralmente entendido como forma, 
figura ou configuração. Ele foi introduzido pela primeira vez em 1890, por 
Christian von Ehrenfels (1856-1932), filósofo austríaco precursor da Psi-
cologia da Gestalt.

A Gestalt é uma escola de psicologia experimental. Conside-
ra-se que Christian von Ehrenfels, filósofo austríaco do fim 
do século XIX, foi o precursor da psicologia da Gestalt. Mais 
tarde, por volta de 1910, teve seu início mais efetivo por meio 
de três nomes principais: Max Wertheimer (1880/1943), 
Wolfgang Kohler (1887- 1967) e Kurt Koffka (1886-1941), 
da Escola de Frankfurt (FILHO, 2009, p. 18)
 

A teoria da Gestalt foi desenvolvida baseada em experimentos 
acerca da percepção e se opõe ao pensamento da época de seu surgi-
mento de que percepção seria a soma das partes para formar o todo. 
GARCIA (2016), afirma que seus teóricos acreditam que seu conjunto é 
maior que a soma de seus elementos, e por isso não se pode conhecer 
o todo através das partes, isso é, não entendemos o visual por par-
tes isoladas e sim, entendemos as partes através do todo. Essa prática 
Gestáltica se aplica em projetos visuais, na comunicação e em outras 
formas de linguagens. A percepção vai além dos elementos fornecidos 
pelos órgãos sensoriais.

Essa crença de o conjunto ser maior que a soma dos elementos, 
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é uma máxima desta teoria, que é organizada em formas de leis, e 
essas leis são baseadas no comportamento do cérebro humano com 
relação a nossa percepção.

A Gestalt, após sistemáticas pesquisas, apresenta uma teoria 
nova sobre o fenômeno da percepção. Segundo esta teoria, 
o que acontece no cérebro não é idêntico ao que acontece 
na retina. A excitação cerebral não se dá em pontos isola-
dos, mas por extensão. Não existe, na percepção da forma, 
um processo posterior de associação das várias sensações. 
A primeira sensação já é de forma, já é global e unificada 
(FILHO, 2009, p. 19).

Sete são as leis, das quais alguns estudiosos separam a Gestalt. 
Baseando-se em GARCIA (2016) estas sete leis são:

Unidade: é quando um elemento se encerra em si mesmo, ou até 
quando vários elementos, sem relação entre si, se encerram em um único 
elemento visual e podem ser percebidos como um todo. Um elemento pode 
ser constituído por uma só parte ou por muitas partes juntas.  Também co-
nhecida como Unificação da forma, quando se trata de visual, ocorre quando 
há igualdade ou semelhança de estímulo em nossa visão. Harmonia, equilí-
brio visual e coerência formal das partes ou do todo produz a unificação.

Essa unificação segundo Garcia (2016) é uma sensação que 
pode variar conforme o grau de organização formal que aumenta con-
forme o equilíbrio dos elementos na composição, e esta composição 
também pode ser abstrata, pois conforme a lei, completamos as lacu-
nas de maneira instintiva.

Princípios de proximidade e semelhança das formas também le-
vam à percepção da unificação. Em algumas imagens onde se tem 
a unificação compreendemos primeiro os elementos agrupados e só 
depois elementos que compõem a imagem separadamente.

Segregação: essa lei tem sua fundamentação na capacidade que 
nosso cérebro tem de identificar, evidenciar, destacar, notar ou separar 
unidades, ou seja elementos que fazem parte de um todo compositivo 
ou em partes de um todo. Elementos como cor, textura, linha, forma, bri-
lho, sombra entre outros, causa uma desigualdade de estímulos que gera 
uma hierarquia, fazendo com que um elemento se destaque dos demais 
parecendo ser mais importante.

Fechamento: essa lei nos demonstra que a mente cria ou completa 
contornos e fecha as formas interrompidas. Essas formas são comple-
mentadas com nossa imaginação, que complementam sua estrutura pelo 
agrupamento de seus elementos formando um todo mais completo.

Continuidade: A lei da continuidade afirma que os elementos ten-
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dem a acompanhar uns aos outros. Ainda ligada ao olhar, completa-se 
o movimento do olhar através de um objeto e continua para outro sem 
interrupção, como numa sequência de pontos que quando organizados 
em uma linha reta ou curva, o percebemos como um só elemento, contí-
nuo, e vistos unicamente. Essa continuidade pode ser atribuída à vários 
elementos dentro de uma composição visual através de pontos, linhas, 
texturas, volumes etc.

Baseado nessa lei, o conceito de “boa continuidade” ocorre 
quando é alcançada a melhor forma, a que é a mais estável 
estruturalmente como no círculo, na esfera e suas variantes, 
pois são mais fluidas e sem interrupção ao serem olhadas e 
nas formas orgânicas que têm suavidade visual e boa conti-
nuidade. (GARCIA, 2016, p. 57) 

Proximidade: de acordo com as distâncias que os elementos estão 
uns dos outros em uma composição, os elementos mais próximos ten-
dem a se agrupar visualmente. Quanto mais próximos entre si, mas são 
entendidos como parte integrante de um todo

Semelhança: Assim como diz seu nome, essa lei nos traz o conceito 
de que objetos semelhantes se agrupam entre si visualmente. Semelhan-
ças essas que podem ser de textura, cor, forma, tamanho, direção etc. 
“Semelhança e proximidade são dois fatores que, além de concorrerem 
para a formação de unidades, concorrem também para promover a uni-
ficação do todo, daquilo que é visto, no sentido da harmonia e equilíbrio 
visual”. (FILHO, 2009, p. 35) 

Pregnância da forma: é a lei básica da percepção da Gestalt, é 
a lei que nos diz que buscamos clareza, harmonia, equilíbrio e sime-
tria, um equilíbrio visual simples e estável, que constituem para o ser 
humano uma necessidade, e por isso é indispensável. Assim como as 
outras, essa lei é aplicável aos diversos tipos de linguagens como arte, 
uma peça gráfica, um produto industrial, uma escultura, e até mesmo 
na linguagem falada.

[...] pode-se afirmar que um objeto com alta pregnância é 
um objeto que tende espontaneamente para uma estrutura 
mais simples, mais equilibrada, mais homogênea e mais 
regular. Apresenta um máximo de harmonia, unificação, 
clareza formal e um mínimo de complicação visual na orga-
nização de suas partes ou unidades compositivas. (FILHO, 
2009, p. 36)

[...] quanto melhor ou mais clara for a organização visual da 
forma do objeto, em termos de facilidade de compreensão e 
rapidez de leitura ou interpretação, maior será o seu grau de 
pregnância; [...] quanto pior ou mais complicada e confusa 
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for a organização visual da forma do objeto menor será o seu 
grau de pregnância. (FILHO, 2009, p. 36-37)

Uma imagem que sintetiza as sete leis da Gestalt, contempladas 
aqui neste trabalho, segundo os autores citados, é a que segue abaixo.

Figura 13: Gestalt 
FONTE: wikipedia | Valessio. 
Licença: Creative Commons.

Outra influência na Gestalt foi a fenomenologia de Edmund Husserl 
(MERLEAU-PONTY, 1975). A fenomenologia afirma que toda consciência 
é consciência de alguma coisa. Assim sendo, a consciência não é uma 
substância, mas uma atividade constituída por atos (percepção, imagina-
ção, especulação, volição, paixão, etc), com os quais visa algo. 

Merleau-Ponty, para explicar a percepção, utiliza-se dos pressupos-
tos da Gestalt, especialmente concepções entre figura e fundo, e acredita 
que para entendermos o comportamento, devemos considerar a estrutu-
ra, a forma do comportamento (MERLEAU-PONTY, 1975). E para entender 
esta forma relatada por ele, segundo (SOARES, 2004) não existe antino-
mia entre lei e estrutura, onde a lei só é possível no interior de uma es-
trutura de fato, onde há um envolvimento recíproco, onde estrutura e ser 
são dois momentos dialéticos e não dois poderes de ser. Assim sendo as 
reações que se pode ter a determinado estímulo, depende da significação 
que ele tem para este organismo.

A Gestalt estuda a integridade da situação, assim como a percepção 
em Merleau-Ponty e a criatividade que deixa-nos fluir em Csikzentmihalyi. 
Teóricos em busca de entender o ser humano como integral, que está ati-
vo no mundo e que faz da linguagem, seja ela qual for, forma de interação.

Entender a Gestalt e suas aplicações no design, fará com que, melho-
re-se a comunicação, melhore-se a criação, enfim melhore-se a linguagem.
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Reafirmando que conceito de linguagem a que nos referimos é o de 
comunicar ideias e sentimentos através de signos que podem ser conven-
cionais, sonoros gráficos, gestuais, visuais etc., e neste caso nas relações 
entre olfato, linguagem e forma do produto.

3.2. PERCEPÇÃO

Focados no objeto de estudo deste trabalho que tenta alinhar o olfato, 
a percepção háptica e o design, uma palavra importante é a percepção. 

Assim como a Gestalt teve grande influência em Husserl, e este 
foi considerado o pai da fenomenologia, Merleau-Ponty que também 
é grande estudioso da fenomenologia, baseava seus estudos em 
uma construção teórica, no conhecimento do corpo e na captação 
de impressão dos sentidos, acreditando assim que o organismo tra-
balha de forma integral. Isso traria um entendimento aos estudiosos 
para desvelar o que se passa conosco após a submissão a inúmeros 
estímulos. (CARMO, 2000)

A Fenomenologia é o estudo das essências e de todos os 
problemas, resultando em resumir as essências como: a es-
sência da percepção e essência da consciência, sendo uma 
ambição filosófica de tornar-se uma ciência exata, relatando 
o espaço, tempo e o mundo vivido. (CARMO, 2000, p. 9)

Em Fenomenologia da Percepção, Merleau-Ponty descreve em suas 
primeiras páginas que fenomenologia é o estudo das essências, e pre-
cisamos definir as essências: a essência da percepção, a essência da 
consciência. (MERLEAU-PONTY, 1999). 

A Fenomenologia da Percepção é uma visão do homem, do mundo, 
de seus acontecimentos, aberto aos fatores existenciais, onde tudo tem 
um sentido e o homem pensa sempre a partir daquilo que ele é.

Merleau-Ponty coloca o corpo inseparável de uma visão do mundo, 
sendo ele, o corpo, a possibilidade da expressão e suas aquisições que 
constituem o mundo cultural. “Assim, o corpo próprio está no mundo e for-
ma com ele um sistema; ou seja, para mim existe e se posso alcançar um 
objeto é porque pela experiência perceptiva”. (MERLEAU-PONTY, 1999)

Esse pensamento faz com que Merleau-Ponty aprofunde mais seus 
estudos sobre estrutura de comportamento, onde investiga a fundo a per-
cepção e coloca a percepção como unificadora das funções motoras e 
efetivas, mostrando a importância de se voltar para a existência.

(...) é tornar algo presente a si com a ajuda do corpo, tendo a 
coisa sempre seu lugar num horizonte de mundo e consistin-



43A PERCEPÇÃO HÁPTICA E OLFATIVA DA PESSOA COM CEGUEIRA: CONTRIBUIÇÕES PARA A CRIAÇÃO EM DESIGN

do a decifração em colocar cada detalhe nos horizontes per-
ceptivos que lhe convenha” (MERLEAU-PONTY, 1999, p.93).

Para Merleau-Ponty a filosofia permite um olhar sobre o universo 
que nos envolve e o conhecimento se evidencia na capacidade de per-
ceber o que nos cerca, o processo de dar significado ao que foi assi-
milado pelos sentidos, fazendo assim necessárias conexões, que este 
trabalho exige, dando significado ao assimilado pelos sentidos entre 
objetos perceptíveis.

Este olhar não tenta entender e explicar objetivamente a per-
cepção, mas faz uma “tentativa de descrição direta de nossa experi-
ência tal como ela é” (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 2), ou ressignificar 
a razão sobre a experiência.

Perceber não é experimentar um sem-número de impressões 
que trariam consigo recordações capazes de completá-las, é 
ver jorrar de uma constelação de dados um sentido imanen-
te sem o qual nenhum apelo às recordações seria possível. 
Recordar-se não é trazer ao olhar da consciência um qua-
dro do passado subsistente em si, é enveredar no horizonte 
do passado e pouco a pouco desenvolver suas perspectivas 
encaixadas, até que as experiências que ele resume sejam 
como que vividas novamente em seu lugar temporal. Perce-
ber não é recordar-se. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 47-48)  

Segundo SOARES (2004), a experiência perceptiva em Merleau-
-Ponty, se dá por uma mediação do próprio corpo, onde o corpo e a mente 
não têm barreiras entre a consciência e a realidade. As intenções se en-
carnam nos movimentos e se expressam neles. 

Trazido à condição de objeto de consciência, o corpo não teria 
mais condições de ser pensado em um intermediário entre 
‘as coisas’ e a consciência que as conhece e, uma vez que a 
consciência, saída da obscuridade do instinto, não exprime 
mais as propriedades vitais do objeto, mas suas proprieda-
des verdadeiras, o paralelismo é aqui entre a consciência e o 
mundo verdadeiro que ela conhece diretamente. (MERLEAU-
-PONTY, 1975, p. 237)

Falando-se em percepção e design e suas relações perceptivas, 
BRUN (1991) nos lembra que a mão é um órgão importante, que ao 
mesmo tempo que toca é tocada, uma espécie de micro-organismo que 
carrega nossos desejos, receios, esperanças e emoções. O autor nos 
mostra através de exemplo de um cego que a percepção através das 
mãos, nos faz descobrir a experiência (p. 124) e que o tocar ativo escla-
rece a visão (p. 125). 

Longe de ser a exteriorização de um antagonismo, o tocar 
ausculta, por assim dizer, o corpo estranho. É por isso que 
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uma mão que toca, é uma mão que explora o contorno, tac-
teia uma consistência, roça uma superfície, enlaça um volu-
me, sopesa uma massa, irradia ou aprecia um calor. Graças 
a ela, o organismo de que é a mensageira tenta ir além de 
si mesmo e incorporar o que lá está, ou incorporar-se no que 
está fora dele. (BRUN, 1991, p. 127)

O toque é dado pela consciência, mas com a mão que vai tocar, 
sendo mais que um sentido de contato, mas sim um sentido de pre-
sença que leva à experiência. Tocar é ao mesmo tempo ser tocado por 
aquilo que se toca (BRUN, 1991, p. 129). 

Em relação à percepção olfativa Alain Corbin, apud BERGAMAS-
CO (1990), mostra que nós, seres humanos, somos capazes de dis-
tinguir milhares de substâncias através do cheiro, por volta de trinta 
mil, mas que apesar dessa fantástica capacidade, a percepção olfa-
tiva é pouco estudada, por nos remeter às nossas realidades primiti-
vas e também a uma grande importância dada à órgãos dominantes 
como visão e audição.

Existem alguns estereótipos em relação ao olfato, nos trazendo à 
tona sentimentos e por muitas vezes medos, mas hoje este sentido está 
muito mais conectado com as definições de que olfato é o sentido do de-
sejo, ou do apetite, ou instinto.

Corbin, apud BERGAMASCO (1990), também nos mostra que no 
passado o sentido do olfato tinha maior importância que hoje, e o tempo 
foi passando e a cultura da assepsia também foi se propagando mudan-
do percepções e maneiras de análise dos cheiros. Houve mudanças nas 
maneiras de perceber e analisar os odores.

Para se produzir uma sensação6 através do cheiro (BARBEITOS, 
2011), são necessárias substâncias voláteis que podem evaporar e se-
rem carregados pelo ar, estimulando nossos receptores olfativos, levando 
o odor a atingir áreas do nosso cérebro da memória, carregando grandes 
aprendizados nos quesitos emocionais, alimentares, estados afetivos de 
comportamento social e até sexual.

As descobertas que vem sendo feitas em relação aos odores e nos-
sas percepções são recentes.

3.3. CRIATIVIDADE NO DESIGN (APLICAÇÕES DA GESTALT 
E PERCEPÇÃO SENSORIAL)

6 Sensação segundo Barbeitos, é a capacidade de decodificação dos estímulos físicos e 
químicos presente no ambiente..
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Todo designer quando recebe uma proposta de criação segue um método 
para elaboração do projeto. Existem diversos autores que falam sobre 
este momento criativo, e afirmam que o processo de criatividade não é 
algo que acontece subitamente, as ideias criativas não surgem por acaso, 
de algum tipo de estalo ou até inspiração divina, mas sim fruto de grande 
esforço mental por parte dos criadores.

FACCA (2008, p. 20) estabelece o estudo do design como sistema 
de informação e linguagem, da conceituação e análise da formação do 
conhecimento: dados/informação/conhecimento, e da pesquisa propria-
mente como forma de aquisição desse conhecimento de design aplicado 
ao projeto de produto. 

O psicólogo húngaro da Universidade de Chicago Mihaly Csikszent-
mihalyi é um estudioso da criatividade como atividade que flui. Basean-
do-se em CSIKSZENTMIHALYI (1992) podemos dizer que a criação é um 
ato de experiência de fluxo onde o estado mental e o corpo fluem em 
perfeita harmonia. 

Criatividade para CSIKSZENTMIHALYI (1998, p. 41) não é o mesmo 
que “pensamento criativo”, na medida em que ela ocorre “na interação 
entre os pensamentos de uma pessoa e um contexto sociocultural. É 
um fenômeno sistêmico, mais que individual”. Nesse sentido, comple-
menta mencionando que: “por isto a primeira pergunta que faço acerca 
da criatividade não é ‘que é?’, mas ‘onde está?’” (CSIKSZENTMIHALYI, 
1998, p. 46).

Existem direcionamentos de conceitos para definição de criatividade, 
“a ideia deve ser expressa em termos que sejam compreensíveis aos ou-
tros, deve ser aceita pelos peritos do âmbito e, finalmente, deve ser incluída 
no campo cultural a que pertence” (CSIKSZENTMIHALYI, 1998, p. 46).

[...] a criatividade está intimamente associada ao ambiente 
em que ela emerge e em suas palavras, a ação criativa “só 
pode ser observada nas interações de um sistema composto 
por três partes principais”, a saber: 1. o campo, que possui 
regras e procedimentos simbólicos e está inserido na cultu-
ra; 2. o âmbito, composto por todos os indivíduos que atuam 
como juízes que permitem o acesso ao campo; 3. a pessoa, 
que utiliza os símbolos de um dado domínio e produz uma 
nova ideia ou concebe uma nova configuração, que é selecio-
nada para ser incluí da no campo ou introduz a proposição de 
um novo campo (CSIKSZENTMIHALYI, 1998, p. 46)

O ambiente corrobora com os atos criativos e para tal é necessário 
o conhecimento técnico, o conhecer o outro, ou seja, conhecer a pessoa 
como ela é e como usuário, a relação do objeto com o outro e com a cul-
tura a que pertence.
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Entre os processos metodológicos de conhecimento baseados 
em FACCA (2008) e a fluidez da criatividade em CSIKSZENTMIHALYI 
(1998), o fato é que a criatividade permeia atitudes do designer que 
necessita criar em seu cotidiano. Para que a criatividade flua, transfor-
mando-a em ato criativo, o designer utiliza linhas e desenvolvimentos 
metodológicos até que isso esteja instrospecto de tal forma que a cria-
ção se torne consciente.

No caso desta pesquisa é necessário que se aprofunde em conhe-
cer as percepções de pessoas com cegueira, para então estabelecer 
embasamento teórico de criação; ninguém melhor do que elas mesmas, 
para mostrar ao designer suas percepções e caminhos para criar. Fala-
-se aqui da experimentação e proposição de um elemento criativo. Pre-
tende-se estudar aquilo que o outro percebe, onde o ser é ele próprio, o 
ser do fenômeno, o que tornará possível a concretização do fenômeno 
por meio das interações estabelecidas no mundo. 

Baseado em estudos de Merleau-Ponty coloca-se:

O mundo fenomenológico não é do ser puro, mas o sentido 
que transparece na intersecção das experiências do sujeito, 
e na intersecção das experiências deste com aquelas do ou-
tro, pela engrenagem de umas nas outras; ele é, portanto, 
inseparável da subjetividade e da intersubjetividade que for-
mam sua unidade pela retomada de experiências passadas 
em experiências presentes, da experiência do outro na do 
sujeito. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 4) 

A percepção, como coloca Merleau-Ponty (1999), é uma abertura 
à existência exterior, é uma comunicação íntima entre o homem e aquilo 
que as coisas o revelam sobre si mesmas. Portanto ambos os aspectos, 
tanto o ato criativo, quanto a percepção individual baseia-se na abertura 
do homem ao externo, o sair de si, o fazer-se experiência.

As percepções, o fazer-se experiência, serão demonstradas nas en-
trevistas, realizadas com uma parte experimental, trazendo resultados 
perceptivos e traduzidos em palavras, demonstrando qualidades capta-
das pela percepção háptica e olfativa, complementando-se com a criativi-
dade que flui, explicada por Csikszentmihalyi. 

Fazendo uma aplicação prática para entendermos melhor as fun-
damentações vistas até aqui, damos alguns exemplos de uso da teoria 
da Gestalt no campo do Design, na criação de logomarcas, material de 
publicidade, arquitetura e produtos. No Design ela nos ajuda a entender a 
transmissão da informação através das formas criadas.

“Have a Break”, da agência JWT do México, 2012. – Propaganda feita 
para o produto Kit Kat, uso das Leis: Unidade e Unificação. Com outdoor pre-
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miado em Cannes, podemos ver algumas leis da 
Gestalt aplicadas aqui. Para mostrar a lei da Uni-
dade, vemos um movimento semelhante a uma 
barra de chocolate sendo quebrada. Quanto à lei 
da Unificação temos a organização dos elementos 
da imagem, pessoas e cadeiras, as tonalidades e 
os objetos da mesa, tudo nos faz lembrar uma bar-
ra de chocolate.

Outro exemplo de Unificação é a escada 
em espiral do Instituto Garvin, Austrália, pois 
nos traz um estímulo visual que remete ao equi-
líbrio e harmonia, onde o todo é absoluto.

A lei da Segregação, que podemos colocar 
como inversa à lei da Unidade, é a visualização 
em partes menores, que são destacadas ou de-
codificadas por nossa mente. O famoso vaso 

Figura 14: Have a Break
FONTE: propagandaelementar (Acesso em 2016)
NOTA: Agência de publicidade: JWT, México | Diretor de 
Criação: Manuel Techera | Copywriter: Kevin Valladolid | 
Diretor de Arte: Ricardo Carrera | Imagem digital: Abraham 
Navarrete. 

Figura 15: Escada helicoidal do Instituto de Pesquisa 
Médica Garvan, projetada por Ken Woolley  
FONTE: © Theodore Barons
NOTA: O Instituto Garvan fica em Sidney, Austrália e 
Navarrete e foi inspirada no DNA.
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desenhado pelo psicólogo dinamarquês Edgar 
Rubin em 1915, foi reformulado pelos designers 
Nick e Martha Desbiens, da Desbiens Design 
Research, que através de tecnologia com sof-
twares específicos e impressão 3D, imprimem 
em três dimensões um vaso com o seu perfil 
personalizando-o. Olhando para o centro é um 
vaso, olhando para as partes de fora e relacio-
nando com o fundo, é o perfil das crianças.

Outro exemplo de utilização da Lei da Se-
gregação, onde nosso cérebro tem a capacidade de separar e notar as 
diferenças das formas, é na famosa pintura de Salvador Dali, Gala con-
templando o mar mediterrâneo, 1976.  Um retrato de sua esposa Gala 
que de longe torna-se um retrato de Abrahan Lincon.

Ainda como exemplo da lei da Segregação o interessante projeto 
realizado pelos alunos da disciplina de Linguagem Visual do curso de 

Figuras 16 e 17: Vaso com 
perfil personalizado.  
FONTE: kickstarter.com/
projects (acesso em 2016)

Figura 18: Gala 
contemplando o mar 
Mediterrâneo Salvador 
Dali, 1976.  
FONTE: salvador-dali.org 
(acesso em 2016)
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Figura 19: Painel de 
linguagem Visual   
FONTE: https://
animacaouniville.files.
wordpress.com  
(acesso em 2016)
NOTA:  Painel de linguagem 
Visual dos alunos do 1º 
ano da Univille, 2009.

Figura 20: Propaganda 
da Coca-cola por Ogilvy & 
Mather Shanghai, China, 
2012   
FONTE: https://
propagandaelementar.files.
wordpress.com (acesso em 
2016).

Design da Univille, onde cada aluno recebeu uma prancha que trabalha-
ram individualmente, sem saber a qual todo pertencia e após a monta-
gem do painel, este foi o resultado, que pode ser visto no corredor do 
Departamento de De-
sign da Univille.

Usando a Lei de 
Fechamento, temos 
o exemplo de propa-
ganda da Coca-cola. 
Outdoor premiado no 
Cannes em 2012 é 
possível ver como a lei 
de Fechamento e Uni-
dade trabalham jun-
tas. A Lei da Unidade é 
simbolizada pela onda 
da coca-cola, mas é 
interrompida no meio 
pela lei do Fechamento 
que com uma quebra 
no traço, nos mostra 
duas mãos comparti-
lhando uma coca-cola. 
Essa propaganda foi 
feita pela Ogilvy & Ma-
ther Shanghai, China.
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A lei da Continuidade pode ser observada no design do mobiliá-
rio criado pela empresa de Móveis e arquitetura Atomere, é contínuo 
e funcional, tendo espaço para armazenamento abaixo do assento e 
na mesa.

Na logomarca Mystery Islands, criada por Gert Van Duinan em 2011, 

Figura 21: Móveis em 
estilo futurista.    
FONTE: Divulgação, 
empresa Atarome.  
(acesso em 2016).

Figura 23: Logomarca 
Capture, por Quadrika, 
2011.    
FONTE: http://cdn.
instantshift.netdna-cdn.
com/ (acesso em 2016).

Figura 24: Anúncio para 
Citröen, criado pela 
agência Euro RSCG, 
Áustria, 2011   
FONTE: : 
propagandaelementar.files.
wordpress.com  
(acesso em 2016).

Figura 22: Logo Mystery 
Islands, por Gert Van 
Duinen, 2011.    
FONTE: http://cdn.
instantshift.netdna-cdn.
com (acesso em 2016).

vemos a aplicação da lei de Proximidade. 
Criada por criada por Gert Van Duinen, nes-
ta a lei da Proximidade cria a forma de uma 
ilha e seu reflexo sobre o mar.

Na logomarca Capture, criada pela 
agência Quadrika em 2011, vemos aplica-
da a lei da Semelhança que repete formas, 
cores e texturas. A parte textual cria uma es-
pécie de visor entre as letras C e E.

Como exemplo do uso da lei de Preg-
nância da forma, mostramos o anúncio 
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feito pela Euro RSCG, Áustria em 2011, para o carro elétrico da Ci-
tröen. A rápida compreensão, pois ao mesmo tempo que temos um 
plug para tomada, temos um carro e uma linguagem simbólica muito 
bem aplicada com diversos significados como: energia, movimento, 
eletricidade, economia, “plugado”, etc.

Mostradas as aplicações práticas nas Leis da Gestalt, apreciemos 
agora como os designers têm trabalhado as percepções. Segundo BLES-
SA (2011), publicitária presidente do Instituto de Estudos em Varejo, o 
design sensorial, que também vem sendo explorado no campo do marke-
ting sensorial, nos mostra que através do sensório relacionamentos são 
otimizados, pois são mais perceptíveis e faz com que haja uma relação 
física, que não somente a visão, com os produtos. Um exemplos dessas 
relações são as lojas que já aplicam fragrâncias associadas a suas mar-
cas, segundo ALMEIDA (2011), as pessoas que gostam e se identificam 
com os cheiros aplicados em suas lojas, permanecem maior tempo no 
local por se sentirem bem e consequentemente consomem mais. 

Segundo a tabela o olfato é em porcentagem é mais perceptível 
por exemplo, que o tato, e nos é tão comum tatear objetos quando que-
remos consumi-los.

COMO APRENDEMOS
1,0% pelo paladar

1,5% pelo tato
3,5% pelo olfato

11,0% pela audição
83,0% pela visão

QUADRO A - AVALIAÇÃO DOS SENTIDOS HUMANOS NA PERCEPÇÃO

Fonte: BLESSA (2011, pág. 15)

Designers têm trabalhado para aplicar em seus produtos e projetos 
conceitos voltados aos outros sentidos, além da visão.

[…] os publicitários se concentram por muito tempo em 
guiar e motivar os consumidores visualmente. Mas a verda-
de é que as imagens são muito mais eficazes e memoráveis 
quando estão associadas a outro sentido – como a audição 
e o olfato. As empresas estão descobrindo que, para nos 
cativar emocionalmente de forma plena, seria melhor não 
apenas nos inundar de logomarcas, mas também borrifar 
fragrâncias em nossas narinas e encher nossos ouvidos de 
música. Isso se chama ‘Branding’ Sensorial. (LINDSTROM, 
2009, p. 125) 
 

O olfato e o paladar são percepções ou sentidos que estão intima-
mente ligados, sendo difícil experimentar um sem a influência do outro. 
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Esses sentidos unidos estabelecem uma relação mais direta com a men-
te do que o restante das emoções, memórias e sonhos. Entretanto, o olfa-
to predomina frente ao paladar (ROBERTS, 2005).

Entendendo isso, segundo ALMEIDA (2011) a empresa Biomist 
cria fragrâncias próprias conforme a identidade e o conceito de cada 
marca, e empresas como Nike, Luigi Bertolli, Le Lis Blanc, Osklen e 
Animale estão entre estas. Uma das marcas a primeiro criar este con-
ceito no país foi a Any Any, uma rede de lingeries que fez tanto suces-
so com seus perfumes, que passou a vendê-los. Notamos o conceito 
da marca bem exposto no frasco e na embalagem desse perfume. A 
marca já usa este azul desde sua criação, pois remete a calma, paz, 
tranquilidade, ternura e afeto, além de reduzir o stress e a ansiedade, 
aproveitaram a mesma cor para compor a aplicação feita no vidro, em 
serigrafia, mostrando uma renda que nos lembra diretamente o produ-
to oferecido pela loja, a lingerie. 

“Criamos um perfume para identificar a marca: ele é doce, sem ser 
enjoativo e remete ao ambiente aconchegante do quarto. A maioria dos 
clientes gosta”. (ALMEIDA, 2011)

Em sua tese de doutorado ROMANI (2016), que estuda o livro tátil 
e sua concepção criativa voltada ao leitor com deficiência visual, desen-
volve um livro que discute justamente a aplicação das ilustrações e a 
compreensão destas por estes leitores e conclui que “grande parte das 
imagens táteis presentes nas publicações brasileiras não são compre-
endidas pelos leitores cegos”. São caminhos que os designers ainda 
precisam trilhar, mas já vemos algumas aplicações desses conceitos em 

outros locais do mundo que tra-
zem uma compreensão melhor 
na linguagem concreta do desen-
volvimento de ilustrações, como 
no livro da fotógrafa canadense 
Lisa Murphy, Tactile Mind, 2010. 
Neste livro Murphy, através da 
termoformagem, molda lâminas 
plásticas dando formas ás ima-
gens, através de calor e pressão 
(imagens pág. 53)

Outro exemplo é a fotógra-
fa Márcia Beal, de Porto Alegre, 
especialista em fotografias de 
bebê, após uma sessão de fo-

Figura 25: Perfume  
Any Any   
FONTE: : Divulgação Any 
Any (acesso em 2016).
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tos com os pais deficientes visuais, criou um álbum onde os pais cegos 
pudessem tocar.

“Esse modelo do álbum foi desenhado assim, pra gente colocar a 
impressão 3D, pra eles sentirem a foto, uma mostra do que foi usado na 
bebê, da mantinha que eu usei nela. O texto diz que Natália está deitada 
no cestinho com um fundo bege, coberta com uma manta cor de rosa, 

Figura 26: Acima, imagens 
do Livro de Lisa Murphy, 
2010   
FONTE: : http://
tactilemindbook.com.

Figura 27: Ao lado, álbum 
sensorial para deficientes 
visuais, por Márcia Beal
FONTE: : Reprodução 
RBSTV.
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abraçada num ursinho de lã, com uma florzinha no cabelo”, descreve a 
fotógrafa. (FERRARI, 2016)

Exemplos de aplicações em Gestalt aliadas às percepções olfativas 
são encontradas também nos frascos dos perfumes que foram escolhi-
dos para compor este trabalho. 

A escolha dos perfumes, teve embasamento em pertencimento a 
famílias olfativas diferentes e também opostos contrastes, isto é, a assi-
milação olfativa deveria ser impactante e bem contrastante, bem como as 
embalagens não poderiam remeter a nenhum artista em específico. Ba-
seadas na formatação de análises Gestálticas feitas por (FILHO, 2009), 
é feita uma análise dos frascos dos perfumes, suas fragrâncias serão 
apresentadas mais adiante em suas composições técnicas, e as análises 
postas aqui são apresentadas em mesma ordem em que os perfumes 
formam apresentados nas entrevistas.

O perfume Angel Thierry Mugler é um Perfume icônico que marcou 
década pois pela primeira vez seria alterada a estrutura da composição 
olfativa de uma fragrância. O doce, o caramelo, o algodão-dece, foram 
inspirações para criar essa fragrância gourmand da perfumaria. Contu-
do, voltados à embalagem, temos uma estrela estilizada de cinco pon-
tas, onde uma de suas pontas é o próprio borrifador do perfume, não 
precisando abrir o frasco, demonstrando a continuidade. Por sua vez o 
borrifador é em outro material, metal, que dá a sensação mais gelada, 
nos remete ao brilho

Estilizada por não ter suas proporções perfeitas, nos dá a ideia de 
movimento por ser um objeto assimétrico. Neste caso, diferente do pri-
meiro, a cor não está no líquido e sim é do próprio vidro que é azul claro, 
remetendo ao céu a à sutileza visual. O frasco não tem somente a forma 

da estrela nas laterais, mas tem também um 
recorte em prisma lhe que atribui volume, co-
laborando ainda mais com a sensação de movi-
mento que o objeto nos remete.

A pregnância da forma apresentada é 
alta, a cor, a textura e volume do frasco, pro-
porcionados pelas misturas de materiais, co-
res e recortes do frasco nos remetem a algo 
celeste. Contudo resta-nos saber se a fra-
grância contida neste frasco está em acordo 
com a embalagem desenvolvida.

O perfume CK One também é um perfume 
icônico e marcou época, pois devido a globali-

Figuras 28: 
Perfume Angel 
FONTE: Arquivo 
pessoal.
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zação sua fragrância que trazia em si uma composição simples, teve em 
seu briefing um pedido para criação de um perfume que atendesse aos 
públicos feminino e masculino ao mesmo tempo. 

Sua embalagem 
tem uma estrutura 
simples, levemente ar-
redondada nas laterais 
e não é completamen-
te lisa pois o vidro tem 
um tratamento que lhe 
deixa fosco e menos 
liso que o vidro sem 
tratamento.

Não tem aplica-
ção de cor no vidro e 
nem no líquido, sendo 
a única cor a prateada 

na tampa, que se repete no cinza da descrição impressa no vidro e do 
tratamento fosco que acinzenta o mesmo.

Uma proposta de fragrância simples contidos em um frasco sim-
ples, mas será que esta simplicidade será sentida e percebida da mesma 
forma como proposto?

O perfume nacional Malbec de O Boticário, tem uma embalagem di-
ferenciada. Ela tem uma estrutura triangular, com acabamentos em metal 
na parte superior e o borrifador, a cor deste frasco é marrom escura, com 
a impressão do nome em prateado para dar o sentido de continuidade. 

O frasco apresenta atributos de harmonia e equilíbrio visual, com 
um toque mais rústico pelas bordas afinadas, mas com um tamanho que 
dá para segurar na mão tranquilamente. Os cantos desta embalagem são 
mais pontiagudos, dando sensação de robustez, e tem sua criação volta-
da ao público masculino.

Figuras 29: Perfume  
CK One
FONTE: Divulgação  
Calvin Klein

Figura 30: Descrição 
detalhada sobre a 
importância histórica do 
perfume Ck One na vitrine 
do Museu do Perfume, SP
Fonte: Arquivo pessoal.
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Considero a pregnância da forma do obje-
to alta pois apresenta atributos de harmonia vi-
sual tanto na forma quanto na combinação das 
cores, materiais e cores de impressão aplicadas 
no frasco. Simples e objetiva esta embalagem 
comunica, sem a necessidade do toque. Lembra 
tronco de árvore, por sua cor e família olfativa a 
que pertence.

No perfume Flor de Maracujá da Natura 
Ecos, vemos a lei da Unificação aplicada, um 
projeto único, coeso, onde a tampa dá unidade 
ao frasco. Um objeto de fácil manipulação; O lí-
quido amarelo claro contrasta visualmente com 

a cor da tampa e da impressão encontrada no vidro e dão um sentido de 
continuidade pois são variações tonais colaborando assim para unifica-
ção da estrutura formal e visual, além de ser uma tonalidade suave da cor 
original da fruta. 

Analisando a forma e estrutura deste frasco 
e fazendo uma interpretação quanto à pregnância 
da forma vemos uma harmonia, um equilíbrio vi-
sual bem resolvido, mas será que esta harmonia 
visual será compatível com a fragrância do perfu-
me contido? E a percepção háptica que nossos 
entrevistados terão ao tocar o frasco, demonstra-
rá a mesma harmonia? Veremos na entrevista.

O perfume Thaty de O Boticário, traz uma 
embalagem icônica e que marcou a história da 
empresa. Chamado de ânfora, o frasco foi ad-
quirido pelo empresário Miguel Krigsner, que 
em 1979 queria abrir um negócio de perfumes 
e aumentar a atuação de sua botica. Na mesma 
época o empresário Silvio Santos que tinha ad-
quirido setenta mil lotes destas ânforas, desiste 
de abrir sua fábrica de perfumes. (RONCARELLI e 
ELLICOTT, 2010)

O formato da ânfora sempre se manteve o mesmo, mudan-
do apenas o material das embalagens. A tampa já foi con-
feccionada em madeira, pedra sabão e plástico e os frascos 
apresentaram variações no vidro, desenvolvido em versões 
foscas, coloridas e decoradas. (Museu do perfume, Texto ex-
posto aos visitantes, autoria de Renata ASCHAR)

Figura 31: Imagem do 
Perfume Malbec
FONTE: Divulgação,  
O Boticário.

Figura 32: Imagem do 
Perfume Maracujá,  
Natura Ekos.
Fonte: Divulgação, Natura.



57A PERCEPÇÃO HÁPTICA E OLFATIVA DA PESSOA COM CEGUEIRA: CONTRIBUIÇÕES PARA A CRIAÇÃO EM DESIGN

O negócio entre o empresário Silvio Santos e o farmacêutico Mi-
guel Krigsner foi feito e o primeiro perfume que utiliza esta embalagem 
foi o Acqua Fresca e logo em seguida o Thaty que tem a mesma propos-
ta quanto ao frescor da fragrância e tem este 
nome em homenagem à sua filha Tatiana. 

O importante de conhecermos essa histó-
ria é perceber que uma embalagem criada por 
um motivo específico em 1979, dura até os dias 
atuais como icônica. Também por ser o mais 
popular entre todos os perfumes escolhidos e 
o mais antigo, será interessante verificar se os 
entrevistados já tem algum conceito ou memó-
ria formada sobre isto.

Ao fazermos uma análise do frasco, ve-
mos que é um frasco simétrico nas proporções 
laterais, contudo é cheio de nuances. Tem base 
triangular, corpo ovalado e quadrado e uma 
tampa bem elíptica.

A cor da embalagem se dá pela cor do perfume contido, e apesar 
da tampa ter uma cor metálica e, portanto, mais fria, o material de sua 
fabricação é plástico, o que para a percepção háptica, não fará diferença.

Uma embalagem com formato tão diversificado mostra que a preg-
nância da estrutura pode confundir a percepção por possuir elementos 
muito diferentes dentro desta organização como: base triangular, corpo 
ovalado, parte retilínea e tampa achatada. 

É uma marca registrada da empresa, 
contudo veremos se especificamente a fra-
grância do perfume Tathy estabelece-se for-
mativamente com a estrutura do frasco.

O perfume Azzaro também faz parte 
da composição deste projeto. Fazendo uma 
análise da estrutura perceptiva do objeto, 
baseado nas leis da Gestalt, identificamos 
que sua embalagem, parecida com um pa-
ralelepípedo tem cantos arredondados, 
tanto marca quanto nome do perfume são 
gravados no próprio vidro em relevo; o vidro 
tem pigmentação voltada ao marrom claro 
e sua tampa tem estrutura metálica e cores 
preta e prata.

Figuras 33: Perfume Thaty 
de O Boticário.
FONTE: Divulgação O 
Boticário, Arquivo pessoal.

Figura 34:  Perfume  
Azzaro.
FONTE: Divulgação Azzaro.
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A continuidade é facilmente observada pelo fato de não ter nenhuma 
interferência impressa no frasco que pudesse causar obstrução visual, a 
única forma de perceber a descrição é pela percepção háptica e visualmen-
te apenas pela pouca sombra causada no relevo.

Sobre a pregnância da forma do frasco é média se estabelecermos 
e compararmos os aspectos funcionais da mesma. O fato de ter cantos 
arredondados estabelece no frasco fatores de contrastes dimensionais, 
mas a leitura visual dos elementos como nome e marca do perfume, fi-
cam comprometidos, no entanto entrando em aspectos hápticos, esta é 
uma das poucas embalagens que tem sua marca e nome do perfume 
registrados em relevo.
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4. SOBRE OLFATO, 
PERFUMES E DESIGN 
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Segundo DUTTON (2010) desde Platão e Aristóteles o sentido do olfato 
é encarado como algo primitivo, e inferior a visão e audição. Ainda 
assim existe uma grande potencialidade cognitiva num único odor do 
que em uma única cor ou som e o olfato continua sendo importante 
na vida humana.

Odores são sinais cognitivos e temos percepções dessas cognições 
quando sentimos o cheiro agradável de uma refeição, nas atrações sutis 
de feromonas sexuais, no aroma suave de um bebê ou nos odores nause-
antes das comidas rançosas.  (DUTTON, 2010, p. 348).

Ele é intrinsicamente ligado a memória e qualquer estrutura estéti-
ca que possa ser constituída através de odores, depende da organização 
estética dada pela memória.

Entendendo isso, designers, arquitetos e artistas tem se empenha-
do em manter relações olfativas com suas marcas e proporcionar experi-
ências aos clientes e consumidores.

Será mostrado a história evolutiva da perfumaria, as relações com os 
frascos em vidro, como se dão as percepções olfativas e porque sendo tão 
importantes, são ainda mais para a pessoa com cegueira.

4.1. CONHECENDO PERFUMES: SUA HISTÓRIA 
E CLASSIFICAÇÕES OLFATIVAS.

Se o olfato tem toda esta importância em nossas percepções, ao longo da 
história temos um desenvolvimento dos aromas e uma preocupação com 
seus suportes para chegarmos ao que temos hoje. 

Segundo a conceituada perfumista brasileira Renata ASCHAR 
(2001), as primeiras fragrâncias que se tem conhecimento, aparecem 
na população egípcia, datada em 3.000 a. C., que para homenagear 
suas divindades utilizavam-se de perfumes como forma central dessas 
homenagens. Queima de madeiras preciosas, incensos e resinas puri-
ficavam altares, óleos perfumados glorificavam estátuas sacras e acre-
ditavam que suas preces seriam ouvidas mais rapidamente se chegas-
sem ao céu em fumaças aromáticas.

Para os vivos, a cultura do cheiro era utilizada no campo da higiene 
pessoal com óleo, mirra e olíbano, maquiagens que os protegiam do in-
tenso sol da região e emolientes feitos com óleos, folhas, ervas, raízes ou 
flores e misturados com leite ou mel.

Muitas dessas fragrâncias eram guardadas em pequenos vasos de 
alabastro e por conta disso foram conservados por milênios, e estudiosos 
puderam estudá-los e identificar seus componentes.
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Um dos mais antigos complexos perfumados, o kyphi, cos-
tumava ser queimado para aliviar a ansiedade e alegrar os 
sonhos, curando a alma. Na composição uma sofisticada 
combinação de óleos essenciais (de menta, açafrão, zimbro 
e henna) aliados a vinho. (ASCHAR, 2001, p. 21)

Ainda segundo ASCHAR (2001) a última rainha do Egito, Cleó-
patra (69 - 30 a.C.) usava Kyphi no corpo, henna nos cabelos e Kohi 
nas pálpebras – recurso útil para amenizar a incidência de luz do 
sol nos olhos. Cleópatra impregnava-se de odor de rosas, untava-
-se de óleo das mais selecionadas flores. Em uma visita a Roma a 
célebre rainha deixou um rastro do perfume de rosas que a partir 
daí entrou na moda. Até hoje ela representa o ápice do Egito como 
autoridade na perfumaria.

Em outro local, desde 5.000 a.C., numa região chamada Meso-
potâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, habitava o povo semita, conhe-
cido por apreciar o cedro do Líbano. Este povo migrou posteriormente 
para Palestina e Egito e desenvolveu relações comerciais com os Árabes 
que celebravam encontros amorosos com aromas e deixaram muitos 
de seus registros contidos na Bíblia e no Talmud, os sagrados livros He-
breus. (ASCHAR. 2001)

Os Árabes têm papel importante na perfumaria pois além de avan-
ços químicos e farmacêuticos, eram comerciantes e levavam seus inven-
tos para diversas partes do mundo como Ásia e mediterrâneo.

Se observado como um registro antropológico a Bíblia tem muitos 
textos que remetem ao perfume, revelando a importância desta iguaria 
na época. Um dos grandes exemplos está no livro de Cânticos, escrito 
pelo rei Salomão (970-931 a.C.), uma poesia entre homem e mulher é um 
dos textos com mais referências a aromas encontrados na Bíblia:

Ele: Suave é o cheiro dos teus perfumes; como perfume derramado é o teu 
nome; por isso as donzelas te amam. 

Ela: Enquanto o rei se assentava à sua mesa, dava o meu nardo7 o seu cheiro. 
O meu amado é para mim como um saquitel de mirra, que repousa entre 
os meus seios. O meu amado é para mim como um ramalhete de hena nas 
vinhas de En-Gedi.

Ele: Pois eis que já passou o inverno; a chuva cessou, e se foi; aparecem as flores 
na terra; já chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em 
nossa terra. A figueira começa a dar os seus primeiros figos; as vides estão em 
flor e exalam o seu aroma. Levanta-te, amada minha, formosa minha, e vem. 

QUADRO B - TRECHOS DO LIVRO CÂNTICOS DE SALOMÃO
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De uma maneira geral, a história da humanidade, em diversos perí-
odos, marca a presença de perfumes principalmente quando relacionados 
à adoração de deuses.  O fato a se observar é que durante a história e o 
desenvolver da perfumaria, houve também uma evolução nos frascos onde 
estes perfumes eram guardados, cada um relacionava-se com ocasiões es-
pecíficas. Ao longo dos tempos houveram os desenvolvimentos e influências 
dos aromas e a importância de frascos para conservação dos mesmos.

QUADRO C - TRECHOS DO LIVRO CÂNTICOS DE SALOMÃO

Ela: Que é isso que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumado de 
mirra, de incenso, e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? 

Ele: Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao 
outeiro do incenso. Quão doce é o teu amor, minha irmã, noiva minha! Quanto 
melhor é o teu amor do que o vinho! E o aroma dos teus unguentos do que o 
de toda sorte de especiarias!  Os teus lábios destilam o mel, noiva minha; mel e 
leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro dos teus vestidos é como o cheiro 
do Líbano. 

Ele: Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes; a hena 
juntamente com nardo, o nardo, e o açafrão, o cálamo, e o cinamomo, com 
toda sorte de árvores de incenso; a mirra e o aloés, com todas as principais 
especiarias. 

Ela: És fonte de jardim, poço de águas vivas, correntes que manam do Líbano! 
Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul; assopra no meu jardim, espalha 
os seus aromas. Entre o meu amado no seu jardim, e coma os seus frutos 
excelentes! 
Eu me levantei para abrir ao meu amado; e as minhas mãos destilavam mirra, e 
os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. 

Ela: As suas faces são como um canteiro de bálsamo, os montões de ervas 
aromáticas; e os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As mandrágoras 
exalam perfume, e às nossas portas há toda sorte de excelentes frutos, novos e 
velhos; eu os guardei para ti, ó meu amado.

Ele: Eu te levaria e te introduziria na casa de minha mãe, e tu me instruirias; eu 
te daria a beber vinho aromático, o mosto das minhas romãs. 

Ela: Vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho da 
gazela sobre os montes dos aromas.

Fonte: Livro Cânticos de Salomão. Bíblia Sagrada, 
tradução de João Ferreira de Almeida, Revista e Atualizada, 2011.
Escritos originais em 950 a.C.

7 Planta da família das Liliáceas, de folhas estreitas e compridas, flores brancas e 
aromáticas, cultivada como ornamento e utilizada em perfumaria. 
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Segundo ALVES, GIMENEZ e MAZALI (2001), Plínio, um grande na-
turalista romano, atribui aos fenícios a obtenção dos vidros 7000 a.C. 
Segundo relatos, quando os fenícios desembarcaram nas costas da Síria 
usaram como fogões, blocos de salitre sobre a areia, e que depois de 
algum tempo em fogo escorria uma substância líquida e brilhante que se 
solidificava rapidamente. Surgia então a utilização do vidro. 

Sândalos, jasmim e almíscar eram componentes aromáticos utili-
zados para adoração de deuses hindus, indígenas entre outras e ervas 
aromáticas diversas eram base para desenvolvimento da medicina chine-
sa. Anos depois as religiões incorporariam também rituais de limpeza e 
purificação com óleos e pomadas aromáticas. 

A evolução dos recipientes foi necessária, para transporte de perfu-
mes, que muitas vezes eram de barro, de bambu entre outros. Em 1.400 a.C. 
começa-se a fabricar o vidro na Ásia Ocidental. 800 a.C. Atenas e Corinto, na 
Grécia, exportam óleo aromático, sendo assim o frasco precisava ser resis-
tente para suportar as longas viagens. 650 a.C. a Babilônia torna-se centro 
comercial de especiarias e perfumes. 500 a.C. é encontrado em Sídon8, mé-
todos de fabricação de frascos com moldes.  (ASCHAR, 2001, p. 25).

Segundo a autora, no decorrer do tempo a religião e a sedução fo-
ram bastante associadas ao olfato. Os perfumes começam a ser associa-
dos também ao esporte, e em 200 a. C., em jogos atléticos promovidos 
pelo rei sírio Antíocos Epifanes, duzentas mulheres abriam com um desfi-
le onde borrifavam perfumes na plateia e participantes. 

Estudos sobre aromas, plantas, ervas medicinais aromáticas e perfu-
mes foram evoluindo, bem como técnicas em embalagens e manipulação do 
vidro, como a técnica de insuflação e a invenção do cachimbo de insuflação. 

Temos também registros da utilização de perfumes diferenciados 
tanto no seu valor comercial, quanto no valor simbólico, apontados no 
nascimento de Cristo, pois dois de seus presentes estão dentro da linha 
de perfumaria, incenso – uma resina gomosa que brota em forma de gotas 
de árvores aromáticas e mirra – uma resina colhida de fissuras da árvore 
Commiphora myrrha, que servia tanto para embalsamar, quanto dar uma 
fragrância à incensos -, presentes extremamente valiosos. 

Cinquenta anos depois do nascimento de Cristo, os romanos já 
dominantes na arte de fabricação do vidro, importam toneladas de in-
censo e mirra no primeiro século da era cristã. Foi na difusão dos co-
nhecimentos e tecnologias com a fabricação do vidro que se alastrou 
também a cultura do banho. 

8 Sídon é a terceira maior cidade do Líbano.
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Esta época segundo (ALVES, 
GIMENEZ e MAZALI, 2001), foi a 
idade do luxo do vidro, pois a qua-
lidade e o refinamento da arte de 
trabalhar com vidro permitiram 
criar joias e imitações perfeitas de 
pedras preciosas, no entanto des-
de o princípio os vidros fabricados 
tiveram caráter utilitário construin-
do com eles ânforas, vasos, utensí-
lios para decoração etc.  

A utilização do vidro espa-
lha-se pelo continente Europeu, 
e em 1580 a Renascença alcança 
toda a Europa, com grande desen-
volvimento da perfumaria. 

Já na arte, Leonardo da Vin-
ci, mestre das pinturas, faz expe-
rimentos na perfumaria. Fazia in-
fusão de flores e ervas em álcool 
além de praticar técnicas de en-
fleurage9 de flores de laranjeira, 
aplicando sua fragrância em óleo 
de amêndoas. (ASCHAR, 2001)

Pesquisas avançaram em processos de extração das essências e 
fragrâncias até a sintetização de cheiros, bem como na fabricação do vi-
dro onde os processos de fabricação se tornam mais automatizados.

Dando uma ênfase ao desenvolvimento da perfumaria e embalagens 
em nosso país, a história nos revela que ela se inicia quando a corte portu-
guesa chegou no Brasil em 1808, e trouxe consigo a cultura do perfume. 
Rederam-se a cultura do banho, que era disseminada entre os escravos, 
pois o calor que fazia não condizia com as roupas pesadas e quentes que 
usavam, e o banho tornou-se momento de bem-estar e prazer. Em 1810, o 
português Francisco Ignácio de Siqueira Nobre recebe a autorização para 
implantar a primeira fábrica de vidro e exclusividade no ramo durante 20 
anos, bem como empréstimo de dinheiro e terras. (RITA, 2015)

9 A enfleurage consiste em usar uma espécie de solvente vegetal para segurar o óleo. No 
caso de flores frescas, por exemplo, as pétalas são colocadas sobre uma placa de vidro 
com gordura, que vai absorver o óleo das flores, que são substituídas por flores novas 
todos os dias, até que a concentração certa seja obtida. 

Figura 35:  Anúncio 
publicado em 
03/09/1813, no Idade 
D’Ouro, primeiro jornal 
impresso na Bahia.  
FONTE: jornaldovidro.com.
br. (Acesso em 2017)
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Veja ao lado um anúncio da época, que fazia propaganda dos 
produtos em vidro fabricados pela empresa. Objetos como “bacias de 
lavar o rosto”, “bebedouro de passarinho”, ‘ditos para ditas de Lavan-
te” e “ditos para differentes cheiros”, são alguns dos itens listados.

Em 1822 o Brasil se torna independente e trinta e seis anos 
mais tarde inaugurava-se a primeira Botica Ao Veado D’Ouro, em São 
Paulo. Em 1867 o Brasil já se encontra entre os maiores exportado-
res de perfumes do mundo.

O Brasil Imperial consumia perfumes com incrível avidez. 
Registros da época mostram que em 1867- durante o reina-
do de Pedro II, sucessor do pai – o Brasil, por estranho que 
pareça figurava entre os maiores importadores de perfumes 
franceses. Batidos apenas pela Inglaterra, o Brasil importava 
252 mil quilos – medida que consta na lista publicada em Le 
Livre des Perfums, editado em Paris em 1870 – enquanto 
Portugal não chegava a 19 mil. (ASCHAR, 2001, p. 107)

A partir daí diversas marcas entram no mercado nacional como Gra-
nado, Phebo, Colgate, Palmolive, Lux, Johnson’s, Bozzano, LÓreal até que 
em 1951 muitas casas de fragrâncias mundiais se instalam no Brasil entre 
elas a Avon. Em 1969 a Natura é criada por Luiz Seabra, dando ainda maior 
destaque aos produtos e fragrâncias nacionais. Nas décadas seguintes 
“há uma intensa evolução e desenvolvimento de nossa perfumaria, nossa 
moda se destaca no exterior e podemos dizer que hoje o Brasil tem uma 
perfumaria moderna e equiparada à estrangeira. ” (ASCHAR, 2001, p. 143).

Podemos perceber que existe uma relação histórica entre o de-
senvolvimento das técnicas de fabricação do vidro e o desenvolvimen-
to da perfumaria. Quanto ao vidro, elementos de fabricação, utilização 
e decoração foram incorporados, quanto à perfumaria há a manipula-
ção de muitas plantas, misturas são quimicamente tratadas com precisões 
para proporcionar cheiros que nos atraiam, definam e sensibilizem.

O cheiro, ou percepto olfativo tem tanta importância entre os de-
ficientes e pouco estudo relacionados aos mesmos, então mostramos 
como é organizada essa questão aromática, a fim de entendermos me-
lhor a questão receptiva, pois os aromas evocam memórias vivas.

Para descrever um cheiro, um aroma, utilizamos palavra 
como escuro, sulforoso, floral, frutal ou doce, estamos des-
crevendo cheiros de acordo com outras coisas – a fumaça, o 
enxofre, as flores, as frutas o açúcar. Os perfumes podem ser 
nossos amigos mais queridos, mas não podemos recordar 
seus nomes. Em lugar disso temos a tendência de descrever 
como nos fazem sentir. E assim qualificamos os odores de 
imundo, asfixiante, nauseante, agradável, delicioso, hipnóti-
co ou excitante. (CARDOZO, 2009, p. 23)
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A psicóloga Maria Salete Mueller CARDOZO (2009), especialista em 
psicologia corporal e que desenvolveu um projeto voltado ao olfato, diz que 
muitas vezes descrevemos os cheiros e geralmente a descrição vem rela-
cionada a sensações acionadas pela memória, mas a melhor maneira de 
se descrever o cheiro de um perfume é seguindo alguns critérios pré-es-
tabelecidos por especialistas da indústria de aromas. Encontramos estes 
dados bem detalhados no Espaço Perfume10, onde são apresentadas seis 
famílias olfativas utilizadas para classificar os perfumes. 

Uma nomenclatura utilizada por especialistas da área de aromas é 
a palavra nota. Notas de perfume são moléculas que compõe a estrutura 
do mesmo. O sistema de classificação olfativa é baseado em famílias con-
ceituais de fragrância, cada um com sua subcategoria.

Segundo MORTIMER (2006), estas notas de perfume, são uma com-
binação de fragrâncias que são distribuídas em três níveis. A nota supe-
rior (ou cabeça do perfume): é a parte mais volátil do perfume, isto é, a 
que primeiro percebemos. As notas de meio (ou coração do perfume) é 
a parte intermediária e leva de três a quatro horas para ser percebida e 
as notas de fundo (ou base do perfume), é a parte menos volátil, a que 
demora mais para ser percebida, de quatro a cinco horas e que é comu-
mente chamada de fixador do perfume.

As famílias olfativas são seis segundo curadores do Espaço Perfu-
me e a perfumista ASCHAR, (2001): 

● Floral – A combinação de várias flores num mesmo perfume sur-
giu entre as décadas de 30 e 40, e cresce até hoje. Nesta base estão 
os ingredientes florais como rosa, lírio, jasmim, muguet, frésia, gardê-
nia, Iris. Geralmente é combinada com outras notas podendo deixar o 
perfume mais refrescante ou adocicado. Dentro desta categoria temos 
outras seis subcategorias: floral verde (que remete a um frescor verde 
combinado com as flores), floral frutal (onde predomina flores e frutas 
como maçã, cassis, abacaxi etc), floral fresco (inclui temas leves, suaves 
e primaveris como jacinto e lírio-do-vale), floral floral (predominância de 
flores em toda a estrutura do perfume como rosa e jasmim), floral alde-
ídico (combinam buquês florais e aldeídos que enfatizam seu corpo) e 
floral doce (partem de florais doces até nuances orientais, e também 
pode ser chamada de “floriental”.

10 A Espaço Perfume é considerado o Museu do Perfume em São Paulo. Associado a 
Universidade Santa Marcelina, lá se encontra um acervo sobre a história do perfume. 
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● Oriental – Nesta composição estão ingredientes quentes, adocica-
dos e exóticos como baunilha, caramelo, chocolate, especiarias como cravo 
e canela e resinas balsâmicas como incenso e mirra. Divide-se em outras 
duas subcategorias: oriental ambarado (caracteriza-se por um toque sutil 
de frescor que contrasta com sua base de especiarias) e oriental especia-
do (se utilizam de ingredientes como as especiarias culinárias, cravo, noz-
-moscada, canela etc).

● Chipre ou Cítrica – caracterizada pela presença de notas cítricas 
de bergamota em harmonia com fundo de musgo de carvalho, patchouli 
e outras madeiras nobres, originárias da região mediterrânea. Esta famí-
lia é subdividida em cinco outras categorias: Chipre frutal, realçado por 
acentos frutais semelhantes ao aroma do pêssego; Chipre animal, como o 
nome diz trazem em sua composição componentes animais; Chipre ama-
deirado, o mais marcante dessa categoria é que em sua composição tem 
patchuli misturada com a rosa; Chipre fresco, nesta categoria estão as 
mais puras criações que remetem-se às criações originais da categoria; 
Chipre verde, nesta composição encontramos herbáceos, isto é, um tipo 
de planta de mole consistência, ou suaves variações e acordes florais.

● Lavanda – Nas classificações internacionais, perfumes dessa famí-
lia olfativa é geralmente masculino, no Brasil, por várias razões de aspectos 
culturais, classifica-se como preferência feminina. Mistura em sua compo-
sição leveza, frescor e sensualidade, bem relacionados à mulher brasileira. 
Essa família se divide em outras duas categorias: Lavanda fresca, repre-
senta uma nota de lavanda quase pura; Lavanda almiscarada, contrasta o 
frescor das notas de lavanda com notas de fundo almiscarada.

● Fougère – lembra o cheiro de relva. Esta família olfativa mistu-
ra lavanda com notas de musgo de carvalho e cumarina11. Subdivide-se 
em três: Fougère fresco, predomina no grupo o odor da lavanda, mas 
com combinações em acento agreste, herbáceo ou amadeirado; Fougère 
amadeirado, combina notas fougère com outras mais quentes, advindas 
de madeira e especiados, segmento marcado pela predileção masculina; 
Fougère ambarado, mantém uma leveza, mas tem um fundo persistente 
com um leve toque oriental. Agradam especialmente os americanos.

● Chipre ou Madeira – nesta família encontramos as notas cítri-
cas em contraste com fundo quente de musgo de carvalho e patchou-
li. Esta categoria subdivide-se em cinco: Chipre amadeirado, que tem 
como influências dominantes três óleos essenciais o sândalo (suave 

11 Composto molecular que possuem odor forte e característico da baunilha, usados 
como aromatizantes de produtos industrializados e fixadores de perfumes. 
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com típico odor de madeira), o patchuli (está entre as notas sensu-
ais) e o vetiver (traz leveza à notas viris); Chipre couro, uma categoria 
densa com notas defumadas; Chipre conífero, de variações coníferas, 
que nada mais é do que uma classificação botânica de árvores tipo 
o pinheiro – e por ter uma naturalidade, ditam perfumes esportivos; 
Chypre fresco, mistura o frescor da relva e nuances de grande impacto 
como musgos e elementos amadeirados; Chypre cítrico, lembra as fór-
mulas iniciais que com o tempo ganharam releituras para obter uma 
fixação mais resistente.

Para criação de um perfume podem ser usados ingredientes para 
composição aromática, naturais ou sintéticos. Nesta gama de suportes 
específicos para aplicação do aroma podemos ter extratos, águas per-
fumadas, perfumes cremosos, preparados para banhos, odorizantes de 
ambientes e geralmente podem ser apresentados em forma líquida, ge-
leificada, pastosa ou sólida.

4.2. PERCEPÇÃO OLFATIVA E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA A PESSOA COM CEGUEIRA.

É na vigésima semana de gestação que o olfato se forma, mesmo 
no útero o bebê sente odor; é o estímulo dos receptores pelo líquido am-
niótico. E quando os bebês nascem identificam a mãe pelo cheiro. 

O olfato é o sentido que nos torna capazes de sentir odores, tendo 
como seu principal órgão o nariz, juntamente com a recepção do odor há 
a sensação que é a capacidade de decodificação dos estímulos físicos e 
químicos presente no ambiente. 

Para que esta sensação se torne percepção no domínio sensorial do 
olfato, são necessários estímulos físicos. Substâncias voláteis, como perfu-
mes, por exemplo, podem evaporar e ser carregadas pelo ar e os estímulos 
químicos (odorantes) “são dissolvidos em fluidos – especificamente, o muco 
do nariz”. Os receptores para o olfato são os cílios olfativos, estruturas com 
o formato de cabelo localizadas na porção superior das passagens nasais. 
“Elas assemelham-se às células do paladar, no sentido de que têm uma vida 
curta sendo constantemente repostas. Os receptores olfativos possuem axô-
nios, que realizam sinapse diretamente com a célula no bulbo olfativo na 
base do cérebro”. (WEITEN, 2002, p. 120) 

Os receptores são localizados nas narinas e praticamente sobrepos-
ta a estas, encontra-se o sistema límbico e a amídala cerebral, responsá-
vel por registrar memórias emotivas, isto é, onde nascem as emoções e a 
memória emocional fica armazenada. 
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É por isso que aromas, sentimentos e memórias 
se misturam de maneira tão fácil e íntima, e a partir da 
sensação o odor é memorizado. Pela percepção olfati-
va identificamos odores, discriminando-os e, memo-
rizando-os, além de lhes dar um significado pessoal. 

Neste sentido citamos como exemplo Marcel Du-
champ (1887-1968) artista revolucionário para a sua épo-
ca, que captou dentro de um frasco a atmosfera parisiense. 

A França, considerada o país pioneiro na criação 
de fragrâncias sofisticadas, processadas em destilarias 
e indústrias, demarca fronteiras olfativas. Paris – cida-
de luz – teve seu cheiro, difundido pelo ar, sentido pelo 
artista e transportado de maneira fenomenal, conforme 
representado na obra Ar de Paris, 1919, (Philadelphia 
Museum of Art). Esta obra tem  grande sentido, por ser 
feita em uma época em que Paris era centro de gran-
de efervecência cultural, sendo local de inspiração de 
artistas e intelectuais. Duchamp quer presentear seu 
amigo nova-iorquino Walter Arensberg, rico e que podia 
de tudo comprar. Uma simples ampola de soro fisiológi-
co esvaziada e fechada novamente, reteria a fragrância, o ar intelectual 
e cultural do local. Transformando um objeto cotidiano num objeto de 
significado histórico e simbólico.

A memória está diretamente ligada à percepção olfativa, no en-
tanto para a pessoa com cegueira, ela não tem somente o sentido de 
memória, mas também identificação. Segundo GUIMARÃES (2009), a 
pesquisadora bioquímica Bettina Malnic, do Instituto de Química da 
Universidade de São Paulo (IQ-USP), decifrou o que se pode chamar 
de código dos cheiros, ou seja, como as diferentes moléculas de odor 
interagem com os neurônios e disparam as informações que serão in-
terpretadas pelo cérebro, permitindo aos seres humanos distinguir um 
repertório com milhares de odores. 

Cada molécula que recebemos no ar é assimilada por nossos re-
ceptores em um conjunto específico, um código de combinação, o que 
aumenta e muito o faro humano. Foi um caminho aberto para desvendar 
o código que rege a percepção dos cheiros mostrando o que há por trás 
da rica percepção olfativa humana. (GUIMARÃES, 2009)

Em 1996 seguindo a mesma linha de pesquisa e já fazendo pós-
-doutorado no centro médico de Harvard – EUA, conheceu a neurocientis-
ta Linda Buck que cinco anos antes identificara os genes dos receptores 

Figura 36:  Obra: Ar de 
Paris. Marcel Duchamp, 
1919. 
FONTE: Philadelphia 
Museum of Art.
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olfativos e estimara que existiriam pouco mais de mil tipos diferentes des-
ses receptores nos narizes de mamíferos. A importância da descoberta, 
feita enquanto Linda trabalhava no laboratório de Richard Axel na Univer-
sidade Columbia, em Nova York, foi oficialmente reconhecida em 2004 
quando a dupla norte-americana recebeu o Prêmio Nobel de Medicina ou 
Fisiologia. (GUIMARÃES, 2009)

O olfato é nosso aliado diariamente para controlar emoções, para 
auxílio do palato, já à pessoa com deficiência visual também é aliado 
na percepção espacial, para controlar seus mapas mentais e identifi-
car pessoas, objetos e lugares.

Ao inalar e exalar sentimos cheiros, perfumes, odores que nos re-
vestem, permeiam ao nosso redor, entram em nós, emanam de nós.

O olfato desperta sensações de alerta ou tranquilidade, con-
forto ou incômodo. Informa-nos a origem de cada coisa e 
está intimamente relacionado ao instinto de sobrevivência. 
Até é possível que não necessitemos do olfato para sobre-
viver, mas sem ele nos sentimos perdidos e desconectados. 
(CARDOZO, 2009, p. 18)

Estudos recentes feitos pela francesa PhD em Ciência da Visão Léa 
Gagnon, provam que no caso dos cegos os outros sentidos sensoriais são 
maximizados e esta compensação sensorial permite que o indivíduo ma-
ximize o conhecimento de seu ambiente externo. (GAGNON, 2014, p. 151)

O olfato contribui não somente à pessoa com deficiência vi-
sual, mas ainda mais a ele, para sua vida psíquica, influen-
ciando a dinâmica emocional. É ele que nos permite aceitar 
ou rejeitar, traz a sensação de agrado e prazer ou desagrado 
e rejeição. É também através do olfato que a pessoa com 
cegueira reconhece pessoas, objetos e caminhos. “(...) eles 
têm o olfato, eu não diria melhor como eu acabei de falar, 
mas eles usam mais do que a gente que enxerga, porque 
para eles o olfato é um sentido que ajuda a localizar, aju-
da pra uma série de coisas(...). (Entrevista de Renata Aschar 
concedida a autora. São Paulo, set. 2016. Anexo “F” desta 
monografia]

12 A reportagem saiu na sessão Folhinha, veja reportagem completa em http://www1.
folha.uol.com.br/folhinha/2015/06/1645370-criancas-cegas-escolhem-cores-pe-
lo-olfato-e-fazem-exposicao-na-jordania.shtml.
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4.3. APLICAÇÕES PRÁTICAS EM PERCEPÇÃO OLFATIVA

Como exemplo prático apli-
cando percepção olfativa, temos 
os profissionais avaliadores ol-
fativos, isto é, pessoas que se-
lecionam e avaliam fragrâncias 
profissionalmente. Hoje diversas 
empresas de grande porte e que 
trabalham com aromas, contra-
tam avaliadores olfativos e nes-
se quesito a pessoa com ceguei-
ra ou deficiência visual tem suas 
vantagens, pois para eles o olfa-
to que já é mais perceptível se 
torna profissão.

O avaliador olfativo geralmente é a conexão entre cliente e perfu-
mista que cria a fragrância e pode trabalhar com todo tipo de produto 
que tem cheiro como sabonete, perfume, loções corporais etc. Segundo 
Renata Aschar, perfumista e coordenadora do curso, ter deficiência visual 
é positivo, pois o aluno não vê marca e consequentemente não se influen-
cia por corpos e formas para criticar um cheiro.

Uma das funções do avaliador olfativo é usar seus conhecimentos 
para determinar se o aroma produzido transmite as sensações requeri-
das aos consumidores.

Outro exemplo, publicado pela Folha de São Paulo12 (2015), que 
mostra um projeto na Jordânia, onde a Real Academia promove ativida-
des que ensinam crianças, deficientes visuais, a pintar, desenhar e até 
escolher as cores com que querem trabalhar. Tudo com a ajuda do olfato, 
pois cada tonalidade de tinta tem um cheiro diferente. Como resultado 
destas aulas foi feita no país uma exposição.

Figura 37:  Curso de 
avaliação olfativa no 
Istituto Dorina Nowill.  
FONTE: Divulgação,  
Instituto Dorina Nowill.

Figuras 38 e 39:  A menina 
Danian Bassoumi pinta 
e expõe desenho na 
cidade de Amã, capital 
da Jordânia. Fotos de 
Muhammad Hamed| 
Reuters
FONTE: www1.folha.uol.
com.br (Acesso em 2016)
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5. DESENVOLVIMENTO 
DA PESQUISA
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5.1.  EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS DO PESQUISADOR

Para entender de forma mais aprofundada a cegueira, o olfato e a percep-
ção, desafiei-me a conhecer alguns locais específicos e vivenciar de forma 
imersiva algumas situações, para entender melhor os cegos pesquisa-
dos. Conforme os mesmos pensamentos de MORAES (2010), a intenção 
deste aprofundar-se é a consciência que é o outro que vive a experiência, 
que sente, que está inserido no mundo. Como também afirma Merleau-
Ponty, a reflexão sobre a experiência perceptiva não tem um papel de 
intermediação objetiva entre o sujeito e o mundo, nem uma tomada de 
decisão deliberada, mas sim o resultado e destaque dos atos concebidos 
e pressuposto pelo sujeito (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 6)

(...) pesquisar com o outro implica tomá-lo não como “alvo” 
de nossas intervenções. Não se trata de tomar o outro como 
um ser respondente um sujeito qualquer que responde às 
intervenções do pesquisador. Ao contrário, o mal-entendido 
promissor anuncia novas versões do que o outro pode fazer, 
isto é, ele anuncia que o outro que interrogamos é um expert, 
ele pode fazer existir outras coisas, no caso outros modos 
de ordenar a deficiência visual em articulação (...) (MORAES, 
2010, p. 29)

5.1.1 INSTITUTO DORINA NOWILL

A primeira fonte de pesquisa foi uma visita monitorada à Fundação Dorina 
Nowill para cegos, onde além de sua história e trajetória, o local conserva 
uma ala que instrui o visitante quanto a tecnologias assistivas, conserva 
uma gráfica para impressão braille, um estúdio para gravação de livros 

Figura 40:  Mapa tátil da 
Região do Instituto Dorina 
Nowill. O mapa é feito nas 
cores preta e amarela, 
pois segundo estudos são 
as cores que tem maior 
contraste visual e também 
auxiliam pessoas de baixa 
visão, tem descrições 
em Braille e serve para 
que as pessoas localizem 
não somente ruas, 
mas estabelecimentos 
importantes da região.
FONTE: Arquivo pessoal.
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falados e intervenções em filmes também chamada de audiodescrição. 
Contam com uma equipe especializada para ajudar, treinar e aconselhar 
a pessoa com cegueira a ter uma autonomia e ainda oferecem alguns 
cursos de especialização profissional às mesmas.

Figura 41:  Máquina Braille 
manual. Esta máquina 
pertenceu à Dorina Nowill.
FONTE: Arquivo pessoal.

Figura 42:  Painel com 
letras Braille da parede do 
Instituto Dorina Nowill.
FONTE: Arquivo pessoal.
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Figura 43:  O sistema 
auditivo da maquete é lido 
pelo sistema Pentop que 
tem como funcionalidade 
audio-manuais, leituras 
de livros, audiolivros, 
vocalização de etiquetas, 
gravação de voz, tocador 
mp3, rádios FM e jogos 
educativos. 
FONTE: Arquivo pessoal.

Figura 44:  Exemplos de 
utilização da Tecnologia 
Pentop em uma 
penteadeira que contém 
elementos criados por 
alunos do Instituto em 
diversos cursos que já 
existiram no local, inclusive 
do perfume Amor, criado 
no curso de Avaliação 
Olfativa.
FONTE: Arquivo pessoal.

 Dentre os objetos expostos, destacam-se a caneta Pentop que tem 
um sistema para vocalização de etiquetas. Esta técnica é aplicada na 
penteadeira acima (figura 44). Caso a pessoa com cegueira ainda não 
tenha o domínio da escrita Braille, as etiquetas são coladas na frente 
ou sobre os objetos, com os nomes dos produtos impressos. Ao passar 
a caneta a pessoa com cegueira tem as informações sobre os mesmos, 
sem necessariamente abri-los.
 A aplicabilidade dessas etiquetas é variada, como: frascos de 
perfumes, tintas, pastas de arquivo etc. As informações são gravadas de 
acordo com a conveniência de cada usuário.
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Conhecidas as tecnologias, as formas acessíveis possíveis, tornou-se 
necessário a experimentação de outros sentidos, além da visualidade. Por 
sermos uma sociedade focada na visão, decidimos explorar outros senti-
dos como olfato, audição e tato. Eis a exposição “Diálogos no Escuro”.

5.1.2 DIÁLOGOS NO ESCURO

A exposição Diálogos no Escuro aconteceu em São Paulo nos meses de 
agosto a dezembro de 2016, no Unibes Cultural, uma exposição que já 
percorreu mais de trinta e dois países, tem a supervisão dos idealiza-
dores Calina Projetos, o Unibes Cultural e o Dialogue Social Enterprise.

O desafio desta exposição era a exploração de nossos outros sen-
tidos, visto que nela não víamos absolutamente nada e todos os outros 
sentidos eram explorados de diferentes maneiras.

Como regra da exposição os visitantes recebem uma bengala, e não 
levam nada para lá, nem aparelhos eletrônicos, nem pertences pessoais. 
O único pertence que poderia ser levado eram notas de R$ 2,00 (dois Re-
ais), pois em dado momento seria possível comprar em uma loja em que 
tudo tinha este valor.

Adentrando em um ambiente completamente escuro, onde a 

Figuras 45 e 46:  Foto 
no hall de entrada da 
exposição Diálogos no 
Escuro, UNIBES Cultural, SP 
FONTE: Arquivo pessoal.
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bengala nos auxiliava para não batermos em locais indevidos ou cair-
mos, devido a nossa inexperiência e insegurança por depender da 
visão e não poder usá-la, durante a exposição nos apoiamos muito 
nas paredes laterais.

Na primeira sala parecia estarmos em uma praça, com uma 
estátua ao centro e que apalpamos. Foi bem difícil identificar mental-
mente sua real forma, mas algum tempo ali e tivemos a narração da 
guia da exposição que era cega. Depois de sua narração as projeções 
formais eram feitas e conseguimos imaginar o formato da mesma. 
Árvores, troncos e algumas plantas também estavam ali, e senti-los 
foi bem diferente, principalmente por estarmos na cidade e nunca 
podemos ‘pisar na grama’.

Passamos por uma farmácia, manipulando objetos, caixas de re-
médios, algodão e outros objetos que geralmente são específicos destes 
locais. Tivemos a oportunidade de passar por um ambiente de feira de 
bairro, com aromas, texturas e pesos das frutas que puderam ser senti-
dos e percebidos de maneira diferente do habitual. Lona, madeira e tenda 
de frutas montada, tudo era acessível ao toque e nada era visto. 

Chegamos na rua do bairro, tinha um portão de condomínio, longo 
e detalhado, difícil foi encontrar o interfone, saber qual era o número da 
casa. Tocar e perceber todos os objetos, bem como os sons de pássaros 
na rua, do barulho do interfone, de crianças brincando na rua e um cheiri-
nho agradável no ambiente, foram os diferenciais desta sala.

No momento de atravessar a rua e descer da calçada, sentimos 
que entender o tempo correto da travessia, só é possível com sinalização 
sonora, algo que estamos muito longe de termos em nossas cidades. Foi 
neste local que era possível tocar em motos, bicicletas e todos os ambien-
tes tinham cheiros e sons característicos. 

Já chegando ao final adentramos em uma lanchonete. Lá todos os 
produtos custavam dois reais e comprar uma água, sentar e conversar 
com nossa guia, fazia parte do diálogo no escuro.

Surgiram perguntas interessantes como, por exemplo: - O que você 
vê quando sonha? Qual sua maior dificuldade ao andar na cidade? Como 
foram seus desafios educacionais na infância? 

O interessante deste evento foi realmente a sensibilização aos ou-
tros sentidos, o fato de prestarmos mais atenção em seu desenvolvimen-
to e sermos de alguma forma tocas e sensibilizados a pensar no outro, 
especificamente a pessoa com cegueira, como alguém capaz de infinitas 
realizações, mas que precisa desenvolver-se.
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5.1.3. MUSEU DO PERFUME

No quesito interação dos sentidos, fazia-se necessário conhecer e apro-
fundar melhor a o entendimento da história do perfume, experienciar as 
famílias olfativas e entender suas diferenças, conhecer a evolução históri-
ca dos frascos. Então o passo seguinte é conhecer o único museu do 
perfume existente em São Paulo.

Visitei o local por mais de uma vez e participei da última visita guiada 
pela curadora da exposição Renata Aschar. Além do contexto e levantamen-
to histórico do desenvolvimento de fragrâncias, havia também um relato so-
bre o desenvolvimento dos frascos destes perfumes. No local era possível 
conhecer e sentir a diferença entre as famílias olfativas e também tinha em 
um espaço reservado para que pessoas com cegueira pudessem perce-
ber os frascos, tocar nos mesmos, manipulá-los e conhecer suas possíveis 
combinações de texturas, formatos, tamanhos e sensações.

O vidro apresentado na figura 49, mostra como a técnica de insu-
flação criada pelos sírios e do cachimbo de sopro, criada pelos romanos, 
foram importantes na fabricação do vidro. Com isso era possível criar for-
matos e desenvolver técnicas de pintura no vidro. 

A busca pelo divino marca a trajetória do homem. Os mais 
antigos cheiros conhecidos foram os da fumaça exalada pela 
queima de madeiras, especiarias, ervas e incensos. Essa prá-
tica está documentada na origemn latina da palavra perfume: 
per(“através”) e fumum (“fumaça”), ou seja, através da fumaça. 
O surgimento do perfume remonta ao Egito antigo, de 3.000 
a.C., período que coincide com a unificação daquela região 
sob o comando do primeiro soberano, que a partir de então 
foi chamado de faraó.
Os egípcios acreditavam que seus pedidos e orações che-
gariam mais rapidamente aos desuses se viajassem nas 
densas nuvens de fumaça aromática que subiam aos céus. 
Depois os gregos, romanos e árabes deram continuidade a 
essa crença.
Ao longo de quase 5 mil anos, o perfume foi se transforman-
do, até chegar à mistura que conhecemos hoje: água, álcool 
e fragrâncias.(Painel do Museu do Perfume)

Figura 47:  Réplica de um 
objeto usado no preparo 
de unguentos. Pertencia 
à 18º dinastia egípcia. 
Museu do Perfume, SP 
FONTE: Arquivo pessoal.
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Algumas em-
balagens e suas fra-
grâncias marcaram a 
história mundial, seja 
por sua iconicidade, 
por sua fragrância 
inovadora ou por con-
tarem no desenho de 
seus frascos a histó-
ria que a humanidade 
estava inserida, como 
é o caso de alguns 
exemplos. Para a es-
panhola Eugênia de 
Montijo (1826-1920), 
pertencente à família dos Bonaparte, foi homenageada por seu perfu-
mista François Pascal Guerlain (1798-1864), com uma embalagem de 
vidro decorada com o brasão dos Bonaparte, abelhas de ouro pintadas 

à mão. Outro exemplo 
é o pomander datado 
em 1500, recipien-
te que lembra uma 
maçã, era usado para 
purificar o ar com in-
gredientes aromáticos 
como âmbar, musk, 
alecrim e outras es-
peciarias; o frasco de 
Kölnisdh Wasser de 
Jan-Marie Farina da-
tado em 1840, esse 
frasco conta a histó-
ria da época pois foi 
desenvolvido especi-
ficamente para que o 
general Francês Napo-
leão o transportasse 
dentro de suas botas. 
E também o perfume 

Figura 48:  Vidro de 
perfume com pátina 
prateada, Museu do 
Perfume, SP 
FONTE: Arquivo pessoal.

Figura 49:  Embalagem 
de vidro decorada com 
Brasão dos Bonaparte e 
abelhas em ouro, Museu 
do Perfume, SP 
FONTE: Arquivo pessoal.
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50:  Réplica de Pomander, 
Museu do Perfume, SP 
FONTE: Arquivo pessoal.

Figura 51:  Reprodução do 
frasco original de Água-
de-colônia de Napoleão, 
Museu do Perfume, SP 
FONTE: Arquivo pessoal.

Figura 52:  Perfume feito 
em homenagem ao fim da 
Segunda Guerra Mundial, 
suas pombas simbolizam a 
paz. Museu do Perfume, SP 
FONTE: Arquivo pessoal.
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Air du Temps de 1847, que foi uma homenagem ao fim da Segunda 
Guerra Mundial, trazendo na tampa de seu frasco, duas pombas como 
símbolo da paz.

A perfumaria mundial teve sua evolução, e não podia ser diferente 
na história nacional. Uma parte do museu é dedicada a isto, e começa 
contando nossa história retratada por pintores famosos como o caso 
da obra de Jean Baptiste Debret, obra que faz referências às escravas. 
Foram elas que trouxeram ao Brasil o costume de banhar-se e vendiam 
a arruda, assim como outras ervas aromáticas. As quatro vendedoras 
ambulantes retratadas pelo artista, de pés descalços e arrudas pen-
duradas nas orelhas e cabeça, mostra uma delas colocando a arruda 
entre os seios. Esta mesma mulher carrega um cesto no braço esquerdo 
onde provavelmente armazenava ramos de plantas aromáticas, pois era 
costume da época.

Os ingredientes da época mais conhecidos além da arruda, são a 
macaca-poranga, cipó-catinga, patchuli, japana, cumaru, alecrim, bau-
nilha, mangerona, açucena, casca preciosa, louro amarelo, jasmim, pri-
prioca e alfazema.

Figura 53:  Baptiste 
Debret, O Vendedor de 
arruda de Jean. Do livro 
Viagem pitoresca e história 
ao Brasil, publicado em 
Paris, entre 1834-1839. 
FONTE: brasiliana.usp.br.
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Em 1930, com os perfumes ainda caros e muitas vezes inacessíveis, 
sabonetes, quinas e brilhantinas faziam a vez dos mesmos. Em 1940, a 
indústria local prospera e chegam as lavandas e as embalagens plásticas 
como as de talcos e loções.

Nas décadas de 1940 e 1950, loções e leites perfumados 
eram decorados com flores, arcos e guirlandas. O nome do 
produto vinha em fonte rebuscada e usava-se pouca cor. A 
aparência dos frascos obedecia a uma estética definida e ex-
pressava a limitação industrial. Formatos de 0,5litro tiveram 
espaço até a década de 1970. Naqueles anos a vida urbana 
era menos acelerada e ficava-se mais tempo em casa. (Mu-
seu do Perfume, texto exposto aos visitantes, de autoria de 
Renata ASCHAR.)

Na década de 1950 os perfumes já não mais elitizados aparecem 
em versões de colônias, talcos, pós de arroz etc, e a empresa Avon che-
ga ao país com o conceito de venda domiciliar. Em meados de 1960 o 
primeiro perfume nacional de luxo, chamado Rastro é criado por Aparício 
Basílio da Silva, e a instalação da primeira loja da Natura por Luiz Seabra.

Quanto ao design vemos frascos de perfumes sempre grandes 
e transparentes, com tampas plásticas onde era aplicada a cor, mas 
sempre em tons pastéis. A maioria dos frascos tinha uma etiqueta 
impressa com o nome e especificação do perfume, mas foi a partir 
desta década que os formatos começam a variar e ampliam-se as 
possibilidades de aplicações no vidro no processo de produção in-
dustrial de embalagens.

Aparecem cores mais vivas, novas texturas e tipos de pin-
turas nos frascos, ao mesmo tempo que se disseminou a 
combinação de vidro com outros materiais. Os vidros de cor 
branca (opal), verde e ambar, passam a ser largamente utili-

Imagem 54: Frascos de 
perfumes nacionais, estes 
eram sempre grandes, 
criados entre as décadas 
de 50 e 60. Museu do 
Perfume, SP. 
FONTE: Arquivo pessoal.
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zados. (Museu do Perfume, texto exposto aos visitantes, de 
autoria de Renata ASCHAR.)

Em 1970 aparece Giovanna Baby e marcas como O Boticário, L’Aqua 
di Fiori, Cabeça Feita e Água de cheiro se estabelecem entre os jovens.

Nos frascos algumas inovações, inclusive a coloração do vidro, em 
que predominam os tons de vermelhos e marrons.

Na década de 80 o mercado é aberto ao comércio internacional, e 
os perfumes nacionais ganham projeção igualando-se aos importados. 
Insumos e embalagens foram importados, os produtos modernizados e 
nossos produtos se tornaram internacionalmente reconhecidos em qua-
lidade e apresentação, isto é, da fragrância ao design do frasco.

Agora os perfumes que antes vinham em grande formato e quan-
tidade, devido às pesquisas em fragrâncias e o desenvolvimento de es-
sências concentradas, são encontrados em frascos menores, mais fáceis 
para a manipulação, melhores para transporte pessoal.

Com o mercado consumidor de potencial invejável, a criativi-
dade em alta e a diversidade inigualável de matérias-primas, 
o Brasil tem tudo para ser fonte de inspiração para os criado-
res de todo planeta. A indústria nacional de perfumes mos-
tra-se cada vez mais saudável. O Brasil assume a liderança 
na perfumaria internacional e passa a ser inspiração para 
as criações internacionais. (Museu do Perfume, texto exposto 
aos visitantes, de autoria de Renata ASCHAR.)

Hoje grandes marcas da perfumaria internacional são estabeleci-
das aqui no Brasil e o mercado nacional ainda é grande e favorável. 

Quanto a acessibilidade os recursos possíveis são: visitação guia-
da e com audiodescrição, escrita Braille, experiências em olfato e local 
reservado para um mostruário tátil de frascos 
de perfume. Estes eram de diversos formatos 
e com variadas aplicações de técnicas em vi-
dro, tudo para que a pessoa cega pudesse ter 
a experiência do sensível. As fotografias mos-
tram os frascos e as diversas sensações pos-
síveis que podem ser geradas dependendo do 
material aplicado ou do tratamento recebido. 
Diferença de temperatura, relevo, textura e es-
tudo ergonômico, são algumas das diferenças 
percebidas na exposição.

O mostruário tátil de frascos de perfumes 
é um stand com três prateleiras. Na primeira, 

Imagem 55:  
Primeiro perfume nacional 
em perfumaria fina, 
com base em lavanda, 
podia ser reabastecido e 
comportava quase meio 
litro do produto. 
Museu do Perfume, SP. 
FONTE: Arquivo pessoal.

Imagem 56: Embalagens 
criadas na década de 
80. Mostram frascos 
nacionais que concorrem 
em design e processos de 
fabricação com frascos 
internacionais.  
Museu do Perfume, SP. 
FONTE: Arquivo pessoal.
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os frascos têm diferentes aplicações táteis no 
vidro, seja para darem maciez ou aspereza. 
Dependendo do tipo de revestimento e técnica 
também se muda a temperatura do vidro, como 
na imagem 60.

Na segunda prateleira vemos a textura do 
vidro mudar de acordo com a aplicação tonal, e 
na terceira prateleira era interessante tatear os 
formatos diferenciados existentes ali.

Imagem 57, 58, 59 e 60: Frascos em diversos dormatos 
com aplicações e acabamentos diferenciados 
FONTE: Arquivo pessoal.
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Imagens 61 e 62: Detalhes dos frascos do Monstruário Tátil. Museu do Perfume, SP. FONTE: Arquivo Pessoal.



86 FERNANDA AREIAS P. DALHUISEN

5.1.4. EXPOSIÇÃO AROMATIQUE: ALQUIMIA DOS SENTIDOS

Aconteceu em São Paulo, em setembro de 2016 a exposição Aromatique: 
alquimia dos sentidos. Uma exposição olfativa, que ocorreu no Shopping 
Iguatemi, com a curadoria da perfumista Renata Aschar. Nela houve a 
reprodução de vinte perfumes que marcaram época, e como escrito nas 
colunas da exposição, fragrâncias que marcaram época na memória dos 
brasileiros nos últimos 50 anos. Uma exposição sensorial onde podia-se 
caminhar entre as flores, musgos, cascalhos e plantas que compunham 
a formulação das fragrâncias, ao mesmo tempo que uma máquina de 
tecnologia alemã jateava rajadas de ar, de forma seca, com os perfumes 
em cada setor. A proposta desta exposição era a materialização dos per-
fumes e fazer com que as pessoas reencontrassem memórias e sentidos.

Os perfumes destacados na exposição foram os clássicos interna-
cionais como Opium (1977), Azzaro (1978), Giorgio (1981), Polo, Anaïs 
Anaïs (1978), Fahrenheit (1988), Paris (1983) e Trésor (1990). Para a 
nova geração, Acqua di Gio (1996), L’Eau d’Issey (1992), Le Mâle (1995), 
J’Adore (1999), CK One (1995) e La Vie Est Belle (2013). Os nacionais 
mais importantes: Rastro (1965), Acqua Fresca (1970), Giovanna Baby 
(1974), Lily (2006) e Malbec (2004), e a última, chamada de 2232, é uma 
fragrância de 2005, criada para o shopping Iguatemi. Um aroma muito 
agradável e refrescante com notas de alecrim, limão, verbena e lavanda.

Imagens 63,64,65 
Exposição Aromatique, 
Shopping Iguatemi, SP. 
FONTE: Arquivo pessoal.
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Todas estas experiências, além de agregarem ao conhecimento fa-
zem parte de uma construção maior. Entender a percepção olfativa e suas 
aplicações, conhecer a história do perfume e a evolução dos frascos, em-
balagens e fragrâncias ao longo dos anos, experienciar a cegueira para 
dar vazão a outros sentidos, são experiências que nos fazem também 
sensibilizar, isto é, nos tornamos mais sensíveis às experiências do outro, 
e nosso próximo passo é proceder às entrevistas e depois analisa-las.

5.1.5 INSTITUTO LARAMARA

No Instituto Laramara não fizemos visitação, mas foi o Instituto, na pes-
soa de Eliana Ormelezi, que auxiliou em encontrar alguns dos entrevista-
dos, já com as características pretendidas, bem como forneceu local para 
realização das mesmas. 

O acesso ao local da entrevista era todo planejado para receber o pú-
blico cego e o Instituo mantém diversas atividades de formação e integração 
aos mesmos. Todo piso até a sala concedida tem acesso tátil e o elevador 
de acesso ao local tinha sistema de voz. Inclusive um dos únicos semáforos 
sonoros existente em São Paulo se encontra em frente ao Instituto.

Todos os entrevistados aproveitaram sua estadia no local e depois 
da entrevista, sempre andavam com liberdade, participando das ativida-
des do local.

5.2. ENTREVISTAS

A entrevista foi estruturada nesta sequência de etapas:
● Conhecer. A primeira etapa foi de apresentações e estabelecimen-

to de contato com o entrevistado. Dados quanto a idade, grau de instru-
ção e formação e cursos complementares com as seguintes perguntas: 
Qual seu nome? Quantos anos você tem? Qual sua formação? Você tem 
algum curso específico?

● Apresentação das formas geométricas. Neste momento o objetivo 
estava em relembrar ou apresentar as formas geométricas básicas. Eram 
apresentadas ao entrevistado um círculo, uma elipse, um quadrado, uma 
pirâmide de base triangular, um paralelepípedo e um cilindro.

● Relações sensíveis ao olfato. Perfumes, memórias, experiências e 
sensações. As perguntas desta fase foram elaboradas para entender os sen-
timentos, a ligação com a memória e as sensações que a essência apresen-
tada trouxe ao entrevistado. Você gosta de perfume? Que sensação que você 
descreve ao sentir este perfume?  Esta essência lhe traz algo na memória?
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● Relações sensíveis ao tato: As perguntas desta etapa relacionam 
a memória e a sensação com a forma que se poderia ter, estabelecendo 
relações de sentido e forma. Das formas geométricas que lhe apresen-
tei, qual delas você relaciona com este perfume? Agora vou lhe apre-
sentar o frasco deste perfume. O que você poderia me dizer em relação 
às formas? Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Chegamos neste formato aparados por uma entrevista pré-teste 
onde foi possível detectar algumas falhas13. 

a) Esta entrevista foi feita com duas pessoas, isto é, os dois estavam na 
mesma sala e deram juntos seu parecer nas questões levantadas. Constatou-
se a necessidade que as entrevistas sejam individuais, pois durante a mesma, 
algumas posturas foram tomadas por influências de opinião.

 b) Os perfumes escolhidos nesta primeira entrevista, apesar de se-
rem de famílias olfativas diferentes, não contemplavam todas as famílias 
e não tinham fundamentação para que estes fossem escolhidos. 

c) A entrevista foi na casa dos entrevistados, o que causou um pou-
co de distração com celular, e interferências como em dado momento um 
deles saiu da sala para pegar em seu quarto um perfume que gostava, 
tirando a concentração. 

d) Um dos entrevistados não era cego, ele tinha baixa visão, e a re-
lação de cor entrou também no diálogo, o que baseou a decisão de fazer 
entrevistas somente com cegos congênitos e não entrássemos no quesito 
cor, para não influenciar. 

e) E por fim, precisávamos criar uma estrutura e elabora-la melhor para 
que contemplasse também as questões de memória. 

Estes foram os motivos que nos levaram a estruturar a entrevista da 
forma apresentada a contemplar: entrevistas individuais, com perfumes 
escolhidos minuciosamente e com fundamentação abrangendo todas as 
famílias olfativas, feitas em local neutro e sem interferências, com cegos 
congênitos, abordando a memória individual. Ficou assim estabelecida a 
fundamentação das questões.

5.2.1. Escolhas de materiais para compor as entrevistas

Logo no início foram apresentadas seis formas geométricas pré-estabe-
lecidas: esfera, cilindro, quadrado, retângulo, elipse e pirâmide com base 
triangular, onde o objetivo era perceber a exploração háptica perante os 
objetos e informar os participantes, bem como tirar suas dúvidas sobre 

13 Vide entrevistas pré-testes nos ANEXO G
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as formas geométricas, para que todos tivessen ciência daquelas usadas 
neste procedimento. 

Todas estas formas foram feitas de isopor, com o máximo de 10 
cm de altura e 7cm de largura, para serem leves, de fácil manipulação e 
agradáveis ao tato.

A escolha específica dessas formas se deu com base em NEGRÃO 
e CAMARGO (2008, p. 249), que explicando sobre a resistência do vidro 
diz que a mesma é determinada basicamente por três condições: forma, 
distribuição do material e grau de cozimento, e cabe ao designer inferir 
na forma do produto final. Além dos aspectos estéticos destes frascos, 
o designer precisa conhecer aspectos técnicos para que seja criada de-
terminada embalagem e qual a melhor forma de aplicação da mesma, 
evitando assim quebras por impacto, choque térmico ou pressão.

Segundo os autores, uma tabela nos mostra comparativamen-
te forma versus resistência mecânica e pressão interna, utilizando-se 
uma escala de 1-10.

Por terem um certo grau de resistência, estas formas são as mais 
comuns utilizadas para fabricação de frascos de perfume. Existem fras-
cos que trabalham as formas mesclando-as, mas para finalidades especí-
ficas de definição, usaremos a forma simples para apresentação.

FORMAS DE EMBALAGEM RESISTÊNCIA MECÂNICA E 
PRESSÃO INTERNA

Circular 10
Elíptica 5

Quadrada (com ângulos arredondados) 3
Poligonal (com ângulos arredondados) 2

Quadrada ou poligonal  
(com ângulos agudos)

Menos de 1

QUADRO D - RESISTÊNCIA E FORMAS DE EMBALAGENS  
ELABORADAS EM VIDRO.

Fonte: NEGRÃO e CAMARGO, 2008, p. 249

Imagem 66. Formas 
geométricas 
tridimenswionais, feitas 
em isopor para utilização 
tátil nas entrevistas 
FONTE: Arquivo pessoal.
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Quanto às fragrâncias escolhidas, cada 
uma pertence a uma família olfativa diferente, 
e para escolha destas nos baseamos numa en-
trevista14 feita com a perfumista Renata Aschar, 
que nos indicou perfumes por ela considerados 
icônicos e marcantes em quatro famílias olfa-
tivas, aos quais acrescentou-se os outros dois 
para compor as seis famílias contempladas, 
escolhidos mediante pesquisas. O formato do 
frasco e o conceito de fabricação da fragrância 
também foi considerado; um exemplo disso é o 
fato de não escolhermos perfumes com nomes 
de celebridades, pois alguns frascos são desen-
volvidos com a finalidade de potencializar a ca-
racterística do artista e não da fragrância em si.

Relevando todas estas considerações fo-
ram escolhidos os seguintes perfumes: Da famí-
lia Floral, foi o perfume Flor de Maracujá da Na-
tura Ecos. Frasco alongado, parecido com garrafa 
e feito em vidro transparente e tampa metálica.

Da família Oriental, o perfume escolhido foi 
Angel Thierry Mugler, um Perfume icônico que mar-
cou década e que tem uma embalagem diferencia-
da, e a tampa de metal reveste uma ponta inteira 
do frasco, dando uma sensação diferenciada pois 
textura e temperatura do metal é diferente do vidro.

Da família Chipre ou Cítrica o perfume CK 
One. Este perfume que marcou uma geração 
pois foi o primeiro a ter o conceito de unissex.

Da família Lavanda usamos o Thaty de O Bo-
ticário, essa embalagem tem uma estrutura que 
combina formas geométricas, é um ícone da marca 
por ser a primeira embalagem oficial da empresa e 
envasa vários de seus perfumes até a atualidade.

Da família Fougère o perfume Azzaro, feito 
para homens, com seu formato quadrado e rús-
tico, é o único dos escolhidos que tem impres-
são de marca e letras em relevo.

E da família Chipre ou Madeira, o perfume 

14 A entrevista na íntegra, encontra-se no anexo F

Imagens 67, 68 e 69: 
Perfumes utilizados nas 
entrevistas. 
FONTE: Arquivo pessoal.



92 FERNANDA AREIAS P. DALHUISEN

nacional Malbec de O Boticário, sua embalagem diferenciada, com borri-
fador aplicado de maneira incomum por ser maior e mais rústico.

As fragrâncias foram apresentadas aos jovens com cegueira e para en-
tendermos suas percepções sobre as mesmas, e tornar seus relatos mais fi-
dedignos, colocamos primeiramente a fragrância dos perfumes embebidas 
numa gaze, embaladas num pote plástico. Tanto embalagens quanto gaze es-
terilizadas. Esse procedimento foi adotado para que ao sentir a fragrância, o 
entrevistado não se influenciasse de alguma forma pela embalagem original 
do produto. Todos os potes foram etiquetados para evitar confusão e para que 
as fragrâncias fossem apresentadas nas entrevistas sempre na mesma ordem.

Em parceria com o Instituto Laramara para cegos, em São Paulo, 
realizamos as entrevistas com jovens que atendiam o perfil especificado, 
onde foram feitas cinco entrevistas. Outras duas foram realizadas nas de-
pendências da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Todas ocorreram 
durante os meses de novembro e dezembro de 2016. 

Foram gravadas em voz e registradas com fotografias, para que a 
manipulação dos frascos e a descrição das sensações e percepções fos-
sem as mais fidedignas possível.

Foram realizadas sete entrevistas, contudo duas das entrevistas 
não puderam ser utilizadas, pela necessidade de muitas intervenções e 
o não fornecimento de dados suficientes para análise, por isso somente 
cinco foram transcritas. 

As entrevistas utilizadas encontram-se na íntegra nos Anexos A, B, C, D e E.
Foram feitas transcrições das entrevistas e a análise fez uma compa-

ração constante, analisando palavras e expressões que se repetiram ou são 
semelhantes  (GIBBS, 2009, p. 72), e ainda como aborda MERLEAU-PONTY,  
investigar o próprio fenômeno perceptivo, aquilo sem o qual um fenômeno 
não pode ser chamado de percepção, ou seja aquilo que apreendemos com 
o sensível. A verdadeira filosofia é reaprender a ver o mundo, e nesse senti-
do uma história narrada pode significar o mundo com tanta “profundidade” 
quanto um tratado de filosofia. (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 19)

Imagens 70, 71 e 72: 
Perfumes utilizados nas 
entrevistas. 
FONTE: Arquivo pessoal.
NOTA: As imagens desta 
página não representam 
proporção original entre os 
frascos.

Imagens 73, 74 e 75 da 
pág. 93: Embalagens 
plásticas, etiquetadas e 
com gaze embebidas em 
perfumes, utilizadas nas 
entevistas. 
FONTE: Arquivo pessoal.
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APRESENTAÇÃO DOS DADOS

Participantes: Pesquisadora e entrevistado (entrevistas individuais)
Matéria prima: Formas geométricas moldadas em isopor; perfumes origi-Formas geométricas moldadas em isopor; perfumes origi-
nais previamente escolhidos; potes e gazes esterelizados com aplicação 
dos perfumes.
Destaques: vermelho - seleção das falas para estabelecer relações; 
Verde - representa experiências pessoais contadas durante a entrevista.

Pergunta A B C
Idade e Formação 25 anos - sexo femi-

nino - Ensino médio 
completo e Curso de 
Avaliação Olfativa .

29 anos - sexo masculino - Sou Ator, fiz 
Educação Artística – bacharelado em 
Artes Cênicas. Extensão em sonoplastia 
ligado à musicalidade de cinemas e 
teatros no geral. Fiz curso de Avaliação 
Olfativa e agora estou me formando 
como Massoterapeuta.
Fora a Pós que estou concluindo tam-
bém de Gestão de Relacionamento com 
o Cliente.
Sou generalista, mas vou englobar 
todas em uma função só. Vou juntar 
todas as minhas funções numa clínica, 
quero mais a área da saúde, pra pegar 
a massoterapia como função principal, 
mas usando musicoterapia, arte-terapia 
de maneira geral e o aromateriapia.

28 anos - sexo masculino - 
Vou me formar em análise 
e desenvolvimento de 
sistemas pela Faculdade 
Anhanguera de Jundiaí. Já 
fiz curso na área de infor-
mática, informática avança-
da, Excel, Word, Internet, fiz 
curso Musical, sou bateris-
ta. Comecei com 8 anos e 
já toquei com bandas.

Apresentação das 
formas geométri-
cas. 
Você consegue 
identificar todas 
elas? 

Sim... somente os 
nomes...
Círculo, quadrado e 
triângulo são fáceis, 
cilindro - parece um 
rolo de macarrão.

Elípse, certo, cubo, certo, um cilindro, 
certo, uma esfera, ok, uma pirâmide 
com base triangular e um paralelepípe-
do.

Já reconheci as formas geo-
métricas, esse é o triângulo 
né?!

Você gosta de per-
fume?

Sim. Sim, amo! Gosto.

I PARTE - PERFIL DOS ENTREVISTADOS

Pergunta D E
Idade e Formação 22 anos - sexo masculino - Estou no 

segundo ano do segundo colegial.
Já fiz curso de logística na Unifiel.

27 anos - sexo masculino - Tenho o curso médio 
completo e tenho curso profissionalizante em auxi-
liar administrativo.

Apresentação 
das formas 
geométricas. 
Você consegue 
identificar todas 
elas? 

Retângulo, círculo, quadrado, cilindro, 
retângulo, elipse.

Isopor geralmente é um tecido áspero e textural. O 
isopor também pode ser uma coisa mais lisa. 
Essa daqui a elipse eu não lembro. Cilindro, essa 
daqui eu já vi já.
Pronto todas, beleza.

Você gosta de 
perfume?

Gosto. Gosto.

5.3.  ANÁLISE DAS ENTREVISTAS
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É cumprida a delimitação de faixa-etária proposta e que todos os en-
trevistados, independente de sexo, são alfabetizados e tem formação extra 
além da educação padrão. Dois deles, A e B, são formados em Avaliação 
Olfativa pelo Instituto Dorina Nowill, sendo assim mais treinados e acostu-
mados a trabalhar com diversas fragrâncias.

 Faixa etária é envolvida com mudanças profissionais, relaciona-
mentos, formação acadêmica etc., vemos que quanto mais próximos aos 
30 anos, maior a qualidade de formação destes jovens.

 Todos os participantes fizeram reconhecimentos das formas 
geométricas, e as mesmas não lhes eram impostas. Eram colocadas 
na frente do entrevistado e conforme eles as manipulavam, falanvam 
seus nomes, como no caso d B, ou tiravam suas dúvidas como nos 
casos A e C.

 Já o entrevistado E, além de perceber as formas geométricas, tam-
bém começa a descrever sobre o que ele acha do material com que as 
formas foram feitas “Isopor geralmente é um tecido áspero e textural. O 
isopor também pode ser uma coisa mais lisa”.

 Neste momento, não tinha sido pedido nada em relação da des-
crição do que se sentia, mas ao que parece a este entrevistado, o que se 
sente em relação à textura é muito importante.

Todos os entrevistados demonstram gostar de perfumes, indepen-
dente de qual seja, ou a qual família olfativa este faça parte. A pergunta 
foi generalista, mas vejamos como nossos entrevistados reagem confor-
me estímulos a famílias olfativas diferentes.

Imagem 76: 
Embalagens 
plásticas dos 
perfumes.  
FONTE: Arquivo 
pessoal.
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A B C D E
Ah esse eu conheço 
bem.... é o Angel né?
Bom, vou lembrar 
a primeira vez que 
senti ele.
Bem, eu gosto muito 
de doce, eu sou uma 
formiga e o Angel é 
bem adocicado, mas 
pra mim o Angel traz 
sensualidade, traz 
algo diferente, porque 
perfume é uma 
coisa que dependen-
do... tá muito igual 
ultimamente, muitos 
perfumes mas sem-
pre aquele mesmo 
cheiro, mudando 
uma coisa ou outra. 
Quando eu senti o 
Angel eu senti muito 
diferente do que é 
comum nas pessoas, 
e ele me traz uma 
sensação assim, pra 
mim quando eu uso 
ele é uma forma de 
sensualizar, ele é um 
perfume mais envol-
vente, é a sensação 
que eu tenho dele.

Você quer que eu 
diga as sensações 
que me traz? 
Me vem um ambiente 
fechado ne, uma casa 
como se fosse um 
guarda-roupa, lembra 
um pouco da casa 
da minha tia, quando 
você abria os guarda-
-roupas de madeira, 
ela tinha uns vestidos 
e tinha um pouco 
esse cheiro, gavetas. 
Então é um pouco 
sufocante, por ser 
um ambiente muito 
fechado, então você 
abria as gavetas, 
portas e tinha esse 
cheiro sufocante. Que 
é um misto de ma-
deira com ar, porém 
agradável, que tem 
um toque adocicado, 
leve, então roupas 
limpas, perfumadas, 
com aquele resquício 
de perfume. Sufocan-
te porém agradável 
ao mesmo tempo.

Que sensação? 
Olha esse perfume 
tem uma sensação 
de amor, tem um 
cheirinho gostoso, 
né assim suave, 
não é aquele cheiro 
muito agressivo, ele 
vai entrando assim 
devagarzinho na 
veia nasal. Ele tem o 
cheiro assim de uma 
pessoa amorosa. 
A sensação dele é 
essa, uma sensação 
suave e bem agra-
dável.

Esse tem o cheiro 
doce. Meio enjoa-
tivo, me lembra o 
shopping, um lugar 
gostoso. É enjoativo, 
mas é gostoso, o 
cheiro é bom, mas 
depois de um tempo 
fica enjoativo.

Nossa esse aqui é 
um perfume mascu-
lino, porém forte. E 
eu lembro de um ho-
mem quando ele vai 
sair pra se divertir. É 
um perfume mascu-
lino, uma sensação 
forte, de estar bem 
consigo mesmo, 
mas... homem assim 
forte, mais elegante.

II PARTE - APRESENTAÇÃO DOS PERFUMES E SUAS RELAÇÕES OLFATIVAS

a) Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

PERFUME I - ANGEL TIERRE MUGLER. FAMÍLIA ORIENTAL.

Imagem 77: 
Perfume Angel.

FONTE: Divulgação

Segundo a 
perfumista Renata 
Aschar, este perfume 
marcou década 
pois pela primeira 
vez era usado um 
toque adocicado 
e gourmand para 
dar expressão de 
sensualidade.  



97A PERCEPÇÃO HÁPTICA E OLFATIVA DA PESSOA COM CEGUEIRA: CONTRIBUIÇÕES PARA A CRIAÇÃO EM DESIGN

 Segundo os dados acima, três conseguiram identificar o per-
fume como doce e forte identificado pelas palavras doce A, B e D, e 
também o relacionaram a algo sufocante e forte, B e E. Este ultimo 
relacionou o cheiro a forte, mas coloca que o momento para utilização 
desta fragrância seria “eu lembro de um homem quando ele vai sair 
pra se divertir”.

 O entrevistado A, relaciona o perfume com algo sensual, o C rela-
ciona o cheiro a uma pessoa amorosa, e o entrevistado E, usa a expres-
são “de estar bem consigo mesmo” relação para mostrar determinada 
postura assumida pelo usuário. Tudo isso mostra relacionamentos, o 
mostrar-se ao outro, criando assim relação direta com a proposta de 
criação do perfume.

Palavras chave: doce, adocicado, agradável, elegante, sensual

A B C D E
Não, na minha memória não, simples-
mente quando eu senti a primeira vez, eu 
gostei muito, mas não que me remetesse 
há alguma coisa lá traz, nada disso.
Eu gosto muito de chocolate e ele não tem 
o cheiro de chocolate, ele tem muito o 
cheiro da baunilha né. Quando eu senti ele 
a primeira vez, eu gostei muito do cheiro 
dele, não me remeteu a nada lá traz, mas 
gostei da fragrância mesmo dele, eu me 
apaixonei por essa fragrância e eu uso ele.
Como ele é muito forte eu nem vim com 
ele hoje, pois como ele é muito forte ele 
confunde com outros cheiros, se eu tivesse 
usando.

Eu já falei, 
lembra da casa 
da minha tia do 
guarda-roupas 
dela...

Não, esse não. 
Ah ele me lem-
brou o cheiro 
de fruta, posso 
estar enganado, 
mas ele me lem-
brou o cheiro de 
manga. Manga 
é.

Não, não ia 
nada na me-
mória. Você me 
pegou agora, 
não sei. Não 
vem nada na 
cabeça.

Diversão, 
lazer seria 
melhor.

b) Esta essência lhe traz algo na memória?

 Vemos as relações afetivas que o perfume traz, concretizando 
assim suas ligações com a memória. Mesmo que os entrevistados di-
gam num primeiro impacto que não lhes vem nada à memória. Exemplo 
disso, o A relaciona com algo que gosta, chocolate, o entrevistado C 
relaciona com manga, ambos comida, e comida está relacionada à sen-
sação de prazer.

 Observa-se claramente a questão afetiva quando o entrevistado A co-
loca por muitas vezes o fato de gostar, o entrevistado B, lembra da casa de 
parentes próximos, o E, nos traz a ideia de diversão.

Palavras chave: gostei, gostar, comidas (manga, fruta e chocolate).
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A B C D E
Pra mim ele combina 
com o triângulo, pois 
ele é uma fragrância 
pontuda, você sente 
e ele já invade, tem 
aqueles pontinhos 
assim, pra mim é uma 
fragrância bem pon-
tuda, bem marcante. 
Porque ele tem umas 
notas bem pontudas, 
notas que marcam; O 
Patchuli, o Patchuli é 
bem marcante, então 
é bem pontudo pra 
mim.

Me lembra mais a 
pirâmide, a pirâmide. 

Agora você me 
pegou hein moça, ô 
louco aí você brincou 
comigo rs.
Pra mim é esse aqui 
ó, elipse, porque o 
modelo dela é bem 
parecido com o 
aroma. Pra mim ela 
é assim, eu acho ela 
meio oval né, e esse 
aqui ele é bem pare-
cido. Entendeu, ela é 
bem redondinha né.

O cilindro eu acho, 
ah porque é diferen-
te, o cheiro também 
é diferente e daqui 
esse é o mais dife-
rente também.

Seria essa forma 
aqui, o retângulo, 
pois é uma forma 
alta e mais forte, 
acho que é uma for-
ma mais forte né?! É 
esse aqui também, é 
mais alto, a elipse.

c) Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas você relaciona 
com este perfume?

 Nos depoimentos temos clara relação do perfume com a palavra 
força, - algo que A menciona na resposta da pergunta b) -, o entrevistado 
B relaciona com algo sufocante, o entrevistado E menciona a palavra forte 
na resposta a), e estes três relacionam esta fragrância com formas que 
tem ponta. Os entrevistados A e B dizem ser uma fragrância pontuda e re-
lacionam a pirâmide, o entrevistado E atribui as pontas ao retângulo, por 
achar que a forma é mais forte. Por sua vez, o paralelepípedo era a peça 
com maior volume de massa que tínhamos sobre a mesa. 

 Os entrevistados C e D relacionam com algo mais redondo, contu-
do o participante D destaca o cilindro por ser diferente, algo não habitual.

 Foram desenvolvidas bem claramente neste início de entrevista a 
consciência da qualidade tátil do objeto, o reconhecimento das estrutu-
ras fornecidas, isto é a percepção háptica.

Imagem 78: Entrevistado 
manipulando as formas 
geométricas de isopor para 
relacionar com o perfume. 
FONTE: Arquivo pessoal.
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A B C D E
Ele remete à forma 
que comentei, a 
estrelinha
Sim! Eu tenho uma 
estrelinha dessa! 
(rsrsr)

Rs, conheço esse perfume 
de algum lugar rs. Acho 
que essa forma, essas 
pontas piramidal, formato 
de uma estrela cadente 
(enquanto apalpa a emba-
lagem vai descrevendo).
Diferente esse, o Patchuli 
tá gritando aqui rs. Esse 
doce que dá esse agradá-
vel do Timoltol. 
Combina muito, combina 
com o frasco.

Bonita, é uma estre-
linha.
Ai ai e agora? Rs.
Deixa eu ver, não, 
não condiz, pra mim 
não. Eu não sei te 
explicar o porquê, fico 
sem resposta, deixa 
eu tentar achar al-
guma resposta, mas 
assim de primeira 
instância...

Bem diferente essa 
embalagem ne? Ah 
diferente, igual o 
cheiro.
Não tem a ver não, 
porque o cheiro 
parece mais simples 
e esse vidro é muito 
exótico, é diferente 
demais, acho que é 
isso.

Não, não tem. 
Combinaria mais 
com o retângulo 
ou com a elipse.
Não, não

d) Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que você poderia me dizer em 
relação às formas? Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do cheiro, 
ou no olfato?

Apresentando o frasco de perfume original, três dos entrevistados 
não concordaram com o formato do frasco condizer com o que se sentiu, 
contudo o entrevistado E não descarta o elemento de pontas, e o entre-
vistado D foi contraditório. Disse num primeiro instante que o frasco é 
diferente, assim como o cheiro, mas depois diz que não tem a ver pelo 
cheiro ser mais simples.

“O comportamento é a causa primeira de todas as esti-
mulações. Assim a forma do excitante é criada pelo orga-
nismo, por sua maneira própria de oferecer-se às ações 
de fora” (MERLEAU-PONTY, 1938/1975, p. 39 apud SOA-
RES, 2004, p. 20).

Imagem 79: Entrevistado 
manipulando um dos 
frascos de perfume e 

analizando relações 
formais.  

FONTE: Arquivo pessoal.
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A B C D E
Esse já é masculino, tem 
bastante especiaria, bas-
tante madeira também, 
ele é bem, está bem 
amadeirado, mais do 
que aromático, embora 
tenha umas ervas aro-
máticas nele também.
Uma das coisas do curso 
que a gente aprendeu 
é não ficar influenciado 
pela embalagem, porque 
a embalagem é mais o 
marketing, a gente fica 
muito focado na fragrân-
cia mesmo, acho que 
ele está mais pra um 
aromático especiado
É uma fragrância bem 
agradável. Me lembra um 
homem mais moderno, 
um homem meio termo, 
não aquele esportista 
que vai numa academia, 
um homem meio termo 
que gosta de usar espor-
te fino, vai! Não é aquele 
homem muito chique 
que usa terno e gravata, 
mas um homem que usa 
esporte chique, que usa 
calça jeans, mas usa 
uma camisa, uma coisa 
mais descolada.

Ele é leve, suave, fres-
co, doce ao mesmo 
tempo, aconchegan-
te. Ele me remete 
também quando eu ia 
pra Bahia, no sertão, 
na casa de parentes, 
tinha uma fazenda de 
um, de um... como se 
fosse parente, amigo 
do meu pai, como se 
fosse irmão, e a fazen-
da era muito aconche-
gante, a fazenda não 
tinha luxo, mas tinha 
um cheiro na casa 
que a gente não sabia 
descrever e não era 
perfume. O lençol, o 
colchão tinha um chei-
ro agradável. Naquele 
calor muito forte o col-
chão, a casa tinha um 
frescor inexplicável. 
Então remeto a esta 
casa fresca, num lugar 
super quente sabe. 
Um oásis no calor.

Já senti esse cheiro. 
Esse perfume me 
dá uma sensação 
de amizade, de 
você gostar de estar 
próximo de alguém. 
Eu já tive uma 
namorada que só 
usava esse perfume 
e quando ela usava 
esse perfume ela 
me fazia sentir muito 
feliz perto dela, de 
querer ficar muito 
perto dela, por causa 
desse perfume. Eu 
gosto muito desse 
perfume, muito.
Ele pra mim é um 
perfume suave, que 
traz a amizade, o 
querer estar junto.

Ah é bom, acho 
que eu já senti 
esse cheiro agora 
da onde?
Traz sensação de 
calma, gostei.

Cheiro agradável, 
porém, quando 
você sente o cheiro 
aparenta ser de for-
ma moderada, mas 
forte e um perfume 
mais feminino.

a) Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Perfume II - CK One. Família Chipre ou Cítrica.

Imagem 80:  
Perfume CK One.

FONTE: Divulgação

Perfume criado em 
1994 pela Calvin 
Klain, é o primeiro 
perfume andrágeno, 
isto é, unissex.  
Segundo Renata, 
nunca antes um 
perfume havia feito 
tanto sucesso no 
mundo todo.
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A B C D E
Ah talvez me lembra 
meu pai, pois meu 
pais que gosta de 
usar esses perfumes 
especiados assim. 
Essa sensação então 
no caso é afetiva 
com seu pai? 
É talvez sim!

Já falei da memória 
rs.
(...) uma fazenda de 
um, de um... como se 
fosse parente, amigo 
do meu pai, como 
se fosse irmão, e a 
fazenda era muito 
aconchegante, a fa-
zenda não tinha luxo, 
mas tinha um cheiro 
na casa que a gente 
não sabia descrever 
e não era perfume. 
(...)
O lençol, o colchão 
tinha um cheiro 
agradável. Naquele 
calor muito forte o 
colchão, a casa tinha 
um frescor inexpli-
cável. Então remeto 
a esta casa fresca, 
num lugar super 
quente sabe. Um 
oásis no calor.

Ele me traz a sensa-
ção de lembrar de 
alguém querer estar 
com alguém, de você 
gostar de estar com 
alguém. Ele me fez 
lembrar de momen-
tos que eu tive com 
esse cheiro, desper-
tou.

Acho que eu já senti 
em algum lugar agora 
onde eu não sei, já 
senti esse cheiro. Me 
lembra planta assim. 
Ah é isso, cheiro de 
planta mesmo.

Me lembra o hall do 
meu prédio, geral-
mente no elevador 
as pessoas, quando 
elas saem cedo pra 
trabalhar ou pra 
passear, geralmente 
esse cheiro de per-
fume já vem nesse 
aroma. 
Outra coisa que vem 
é que a pessoa se 
sente mais alegre, 
renovada também, 
teria mais coerência 
na sua pergunta.

b) Esta essência lhe traz algo na memória?

Os dois primeiros entrevistados, são especialistas em Avaliação Ol-
fativa, mas temos aqui dois relatos bem diferentes à mesma questão. O 
entrevistado A se coloca de forma mais técnica num início, mas ao decorrer 
de sua fala descreve a personalidade de um homem despojado, que não 
tenha extremos nem radical e nem sério demais. 

 O entrevistado B, por sua vez, faz uma descrição mais subjetiva com 
termos como leve, aconchegante que se assemelha à sensação de calma 
colocada pelo entrevistado D.

 A palavra agradável também é usada para dar a sensação desta 
“proteção” fornecida pelo cheiro agradável do lençol, ou pela vontade de 
“estar junto” como cita o entrevistado C.

 Nos entrevistados A, B, C e E, vemos em suas falas relações afeti-
vas ao trazer à tona a memória. A participante A relaciona a fragrância ao 
seu pai, o participante B relaciona a um oásis no deserto, o C fala sobre 
estar com o outro, e o E diz que o perfume produz características de reno-
vação e alegria. Todos demonstrando sentimentos prazerosos.

Palavras chave: esporte fino, aconchegante, agradável, calma.

Palavras chave: frescor, pai, estar com alguém, mais alegre.
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A B C D E
Deixa eu ver, esse aqui... 
como é o nome desse 
negócio mesmo? É uma 
elipse...
É eu acho que talvez te-
nha a ver mais com esse, 
embora que essa forma 
geométrica ele não... é 
difícil, dificilmente a gente 
tem contato. A gente tem 
contato com essas formas 
geométricas mais comuns 
né, quadrada, retângulo, 
sei lá o que... essa aqui a 
gente não tem muito, sei 
lá porque essa fragrância 
me remeteu a ela porque 
é algo diferente... algo 
comum e ao mesmo tem-
po diferente. Ao mesmo 
tempo acho que deve ser 
por isso que remeteu.

Eu fico meio em 
dúvida, eu colocaria 
duas formas tanto o 
paralelepípedo quan-
to a esfera. São bem 
diferentes, são bem 
contrastantes, mas ela 
é redonda a fragrância, 
ela é agradável, ela te 
faz levitar como se fos-
se um bolha de sabão, 
porém ela é clássica, 
não tem muitos rodeios 
néh. Então seria um 
paralelepípedo porque 
ela é retilínea, é clássi-
ca pros designers né. 
Talvez seja um pouco o 
caso da bola em si, ela 
é redonda, é clássica, 
não tem faces.

Eu daria a forma do 
retângulo, é uma coisa 
direta. Quando você 
sente esse perfume 
você quer estar com a 
pessoa, então você vai 
em direção à pessoa. 
Quando você quer estar 
com alguém, você não 
vai direto a ela? Então 
o retângulo pra mim é 
algo direto. 
O quadrado também 
serve né, também daria, 
porque seria uma coisa 
que você tá em volta da 
pessoa, tipo você pode 
estar na frente, está do 
lado, do outro ou atrás. 
Então, o quadrado acho 
que encaixaria também, 
estaria próximo.

Ixi. Acho que 
essa aqui, es-
queci o nome, 
a elipse. Não 
sei explicar 
por que. Não 
sei só sei que 
a forma de 
ter o cheiro é 
meio diferen-
te, acho que é 
isso.

Eu vou querer 
sentir o cheiro de 
novo... eu daria 
um retângulo, 
porque acho que 
é a forma menor, 
retângulo não 
perdão, triângulo.
Pérai que agora 
você me ferrou 
tá! Rs 
Pode usar um 
pouco de criativi-
dade? (Claro!)
Ó eu vou usar a 
criatividade, pois 
essa forma seria 
uma forma gran-
de, porém vulne-
rável e discreta, o 
cilindro.

c) Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas você 
relaciona com este perfume?

Imagem 81:  
Entrevistado fazendo 
relações olfato, formas.  
FONTE: Arquivo pessoal.

Um perfume feito para agradar diversos gêneros causou estranheza 
e confundiu também nossos entrevistados. O entrevistado B misturou duas 
formas: paralelepípedo (para referir-se ao clássico) e esfera (para referir-se 
a agradabilidade). O entrevistado C coloca formas retas para caracterizar 
algo direto que compõe fragrância e usa a expressão “quando você quer 
estar com alguém, você não vai direto a ela?” - um diretivo afetivo. 

O entrevistado E se confunde e diz ser o retângulo, e triângulo e termina 
com cilindro. Formas geométricas 
bem diferenciadas, mas vemos 
a forma reta para direcionar-se a 
algo mais clássico e a forma arre-
dondada sendo colocada como: 
agradável, vulnerável e discreta.

Os entrevistados A e D 
afirmam que a Elipse definiria 
a forma. Sendo assim os entre-
vistados A, B, D e E citam for-
mas arredondadas para com-
por este frasco de fragrância 
fresca e direta.
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d) Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que você poderia me dizer em 
relação às formas? Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do cheiro, 
ou no olfato?

A B C D E
Acho que não, achei 
que seria um frasco 
mais style, é bem 
simples né?
ele está tão especia-
do. Sei lá tá muito 
diferente do tradicio-
nal, é mas o Ck One 
é um cítrico aromáti-
co né, mas ele tá tão 
especiado!
Pra mim ele tava 
meio amadeirado, 
me lembrava real-
mente uma fragrân-
cia que eu senti 
muito, mas o CK One 
é bem leve ...
Você tem aquelas 
fitas olfativas?
Não.(...) 
Achei estranho 
mesmo, mudou 
bastante porque CK 
One é cítrico aromá-
tico bem suave, e 
aí dentro está meio 
com algumas notas 
especiadas,  mas eu 
identifiquei que já 
senti seu cheirinho 
antes,  mas alguma 
coisa está especiada 
nele.

Parece o Light blue, não é?
CK One, ah tá, tô com um aqui 
na mochila. Ah não tem o que 
né, porque ele é retilíneio, ele 
é reto, com as pontas quebra-
das, meio redondas. É quase 
um paralelepípedo também 
néh. Enfeites na embalagem 
que deixam ele clássico, direto, 
preciso.
Pra mim também combina.
Sabe a minha professora de 
embalagem, ela falava assim: 
Então esse perfume lembra o 
que? Aí eu começava a descre-
ver: Então esse perfume é pra 
homem assim, de tantos anos, 
que tem tal perfil, esse perfume 
tem cara de ser uma embala-
gem preta, de madeira, num sei 
o que...
Ela ficava assim de olho esta-
telado: Como você sabe disso? 
Você está vendo a caixa? Por-
que o perfume foi exatamente 
isso, esse é o objetivo, essa foi 
proposta.
Porque o principal do avaliador 
olfativo, não é tanto saber: ah 
tem Rosa aqui... é interessante 
e importante você saber, mas 
os outros à mais, a sensação 
que é o principal, ter no nariz.

Se a embalagem 
demonstra o que 
eu sinto?
A embalagem 
combinou né, ela 
é comprida, reti-
nha, ela tem as 
formas arredon-
dadas, é uma 
embalagem bem 
suave pra você 
pegar e segurar. 
Condiz.

O cheiro é meio 
simples e meio 
suave, o cheiro 
é meio simples 
assim, não sei te 
explicar direito.
A embalagem 
combina com 
esse cheiro.

Ele tem a caixa 
em Braille? Ge-
ralmente alguns 
perfumes tem as 
especificações em 
Braille (Especifica-
mente esse não). 
Ah eu acho que 
não é uma emba-
lagem pequena, 
também não é 
grande, é de um 
tamanho modera-
do, é retangular... 
lembra mais um 
retângulo...
Ah ela condiz, 
combinou!

Três dos entrevistados concordaram que a embalagem com formato 
simples, retilíneo e arredondado nas bordas condizia com o perfume sentido. 

 Especialmente neste perfume, alguns depoimentos pessoais e 
histórias foram contadas ao longo das explanações, as quais foram des-
tacadas em verde. 

 “Uma das coisas do curso que a gente aprendeu é não ficar influen-
ciado pela embalagem, porque a embalagem é mais o marketing, a gen-
te fica muito focado na fragrância mesmo.” Este depoimento foi dado pelo 
entrevistado formado em Avaliação Olfativa, e é interessante, pois sabendo 
que nem todos os demais tem a mesma instrução e formação, a opinião dos 
demais são bem similares em diversos aspectos.
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“Sabe a minha professora de embalagem, ela falava assim: 
Então esse perfume lembra o que? Aí eu começava a des-
crever: Então esse perfume é pra homem assim, de tantos 
anos, que tem tal perfil, esse perfume tem cara de ser uma 
embalagem preta, de madeira, num sei o que...
Ela ficava assim de olho estatelado: Como você sabe disso? 
Você está vendo a caixa? Porque o perfume foi exatamente 
isso, esse é o objetivo, essa foi proposta.” Entrevista a auto-
ra, página 137,  Anexo “B” , 2016)

Este entrevistado, também Avaliador Olfativo, levanta alguns aspec-
tos interessantes, a descrição feita para a criação da embalagem foi pro-
jetada de acordo com a fragrância contida. A professora sabia o objetivo 
da proposta, e o aluno ainda complementa em seu depoimento que “o 
principal do avaliador olfativo, não é tanto saber: ah tem Rosa aqui... é 
interessante e importante você saber, mas os outros a mais, a sensação 
que é o principal” destacando assim a importância desta sensibilidade, 
principalmente a sensibilidade e percepção. Sensibilidade esta que no 
momento de explanação da professora, fica claro que é necessária ser 
desenvolvida pelo profissional de Avaliação Olfativa, mas também pelo 
designer criador da embalagem.

 CSIKSZENTMIHALYI (1998) diz que a criação é um ato de experiên-
cia de fluxo onde o estado mental e o corpo fluem em perfeita harmonia, 
mostrando a importância do conhecimento não somente de técnicas, 
mas das relações sensíveis e o envolvimento com o que se criará.

Imagem 82: Destaque 
das formas geométricas 
que foram usadas para 
compor as entrevistas. 

FONTE: Arquivo pessoal.
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A B C D E
Esse aqui eu 
também conheço 
bem,  conheço 
bem essa fra-
grância amadei-
rado especiado.
Sempre eu me 
lembro do meu 
pai, porque meu 
pai usa muito 
esse perfume,  
muito,  ele meio 
que toma banho 
com esse perfu-
me.
Afetivo também

Ele é seco, 
bem pon-
tudo, um 
pouco 
sufocante, 
levemente 
adocicado, 
atalcado né.

O cheiro desse aqui é bem parecido 
com aquele primeiro que você deu. Tá 
bem parecido com o primeiro que eu 
coloquei essa figura aqui ó.
(Pedi pra ele limpar o olfato cheirando 
o pulso)
Ah não, é diferente, esse daqui, você 
quer que eu fale?
(Claro que quero! rs)
Esse daqui ele traz uma sensação 
assim, de uma pessoa assim, ele traz 
uma sensação de raiva. Pra mim, é de 
raiva por ele ser um perfume muito 
forte. Você entendeu tipo, ah hoje eu 
não tô pra muita coisa! Assim. Hoje eu 
não estou pra muita coisa, pra muita 
conversa. Esse perfume me traz isso. 

O cheiro é 
forte desse 
daqui. È bom 
porque eu gos-
to de perfume 
de cheiro for-
te, é bom. Eu 
gosto de me 
sentir cheiro-
so, aí eu uso 
os perfumes 
mais fortes.

Nossa esse aqui é o 
que o homem coloca 
mais forte ainda. Ge-
ralmente o homem que 
usa mais forte, geral-
mente a mulher usa 
mais um leve né. Esse 
aqui é forte. Ah tem 
mulheres que usam 
forte também. Uma 
sensação forte, mas se-
ria uma sensação forte 
presencial pois você 
sente o cheiro e você 
sabe que tem alguém 
ali, que passou ou está 
passando.

II PARTE - APRESENTAÇÃO DOS PERFUMES E SUAS RELAÇÕES OLFATIVAS

a) Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

PERFUME III - MALBEC. FAMÍLIA CHIPRE OU MADEIRA

Imagem 83: Perfume 
Malbec.

FONTE:  Divulgação

Inspirado na 
arte do vinho, 
cuja fragrância é 
macerada em barris 
de carvalho. Uma 
inovação e tanto!
Renata Aschar

 Quatro entrevistados destacam o perfume como sendo algo forte, 
considerando que a palavra ‘pontudo’ falada pelo entrevistado B, tam-
bém remeta-se a este ser forte, algo percebido pela cadência e imposição 
da voz no momento da entrevista.

 Diferentemente do primeiro perfume apresentado, o fato deste 
perfume ser considerado forte, somente um expressa negativo, como o 
entrevistado C que diz trazer uma sensação de raiva. O entrevistado A 
mostra relação afetiva, e o entrevistado D diz gostar do cheiro forte por 
fazê-lo se sentir cheiroso e o entrevistado E defende a sensação ‘forte 
presencial’, como sendo algo imponente, garboso.

Palavras chave: seco, sufocante, forte, pontudo.
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A B C D E
Não além de 
meu pai, tem um 
amigo meu que 
usa também e 
gosta, só que 
meu amigo pas-
sa bem menos 
do que meu pai

Lembra um pouco 
da lavanderia de 
uma tia minha, 
tinha uma casa 
lá na Paulista e 
a lavanderia fica 
perto do jardim. 
Tem cheiro de 
roupa limpa, com 
o perfume do ama-
ciante, juntamente 
com esse ar rústico 
das plantas lá de 
fora. Sufocante 
talvez um pouco de 
lavanderia, esse ar 
quente.

Na memória, de instância não 
ativa não. Não lembra nada não. 
Na verdade ele é muito idêntico 
ao outro que você me mostrou.
Ah não é não, aquele lá tem 
mais ardência. (falando do CK 
One) Ele é mais suave que esse, 
desculpa!
Então, mas não me ativa... 
aquele ele tem, vamos supor, 
você tem um som que começa 
do grave para o agudo, é aquele. 
E esse ele começa do agudo 
para o grave. Aquele ele começa 
quente e termina frio, esse ele 
começa frio e termina quente. 
Você entendeu?

Lembra da 
minha família, 
da parte dos 
homens, porque 
a minha família 
também gosta 
de perfume 
forte, meu tio e 
meus primos. 
Gostei desse 
aqui.

O cheiro um pou-
quinho enjoativo. 
Geralmente a gente 
nota nos perfumes 
femininos que as 
mulheres usam você 
consegue sentir ali 
da esquina, a gente 
nota mais numa 
estação de metrô ou 
num local, mas esse 
tem uma sensação 
que passa, enten-
deu?

b) Esta essência lhe traz algo na memória?

 Três dos entrevistados nos mostram relações afetivas quando es-
timulados com este perfume, A com o pai, B com a tia, D a família. Ainda, 
o entrevistado C descreve esta percepção através de algo que lhe traz 
intimidade, a música, lembrando de seu perfil ele é baterista.

 Como descrito anteriormente, a percepção, como coloca 
MERLEAU -PONTY (1999), é uma abertura à existência exterior, é uma 
comunicação íntima entre o homem e aquilo que as coisas o revelam 
sobre si mesmas.  Portanto ambos os aspectos, tanto o ato criativo, 
quanto a percepção individual baseiam-se na abertura do homem ao 
externo, o sair de si, o fazer-se experiência.

 Os atos afetivos que os fazem lembrar da fragrância mostra a impor-
tância do estar presente e fazer-se experiência, pois são vivências pessoais.

Imagem 84: anipulação do 
perfume Malbec por  
um dos entrevistados.
FONTE: Divulgação

Palavras chave: tia, pai, família.
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A B C D E
O triângulo também nos-
sa é muito pontuda, prin-
cipalmente por causa da 
especiaria, porque tem 
muita pimenta vermelha 
Pimenta preta e Pimenta 
Rosa, Pimenta no Mal-
bec, cardamomo, tem 
muita madeira, bastante 
e tem Cedro.

Eu creio que essa 
ó... essa aqui ô. 
Porque é disforme, 
não é comum... a 
elipse. Ele tem o 
seu começo e seu 
fim, porém não tem 
aquela forma... dá 
um estranhamento 
de início, então você 
olha assim, nossa 
que é que é isso? Aí 
você para, investiga, 
vê onde ele começa, 
pra onde ele vai, 
então...

Esse aqui (pega o 
cilindro). Ah porque o 
cilindro ele começa, 
aqui enrolou né, eu 
não sei se ele tem 
começo e fim rs, eu 
acho que tem né. 
O cilindro teria que 
ser mais um cone 
que começa grande 
e aberto e termina 
pequeno. Então ele 
começa e demora 
pra terminar enten-
deu? Por isso que eu 
relaciono ele com o 
cilindro, ou o cone, 
entendeu?

O retângulo, porque 
geralmente os 
perfumes assim, as 
caixinhas são mais 
simples, não tão 
grande mais. Não 
sei a relação.

A forma que eu 
relacionaria seria 
a forma da bola, 
porque há deixa eu 
pensar, porque a 
bola é uma coisa 
redonda e o redon-
do é o que chama 
atenção e as vezes 
é mais exagerado. 
Esse cheiro é mais 
exagerado.

c) Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas você rela-
ciona com este perfume?

A maioria dos entrevistados relacionam a fragrância com formas 
curvelíneas. O entrevistado B relaciona a fragrância a uma elipse, atri-
buindo a esta característica como algo diferente ou, algo que precisa ser 
investigado mais minuciosamente. Os entrevistados C e D relacionam 
com a forma geométrica do cilindro que também chamam de ‘bola’ por 
darem a ideia de continuidade.

Baseado nessa lei, o conceito de “boa continuidade” ocorre 
quando é alcançada a melhor forma, a que é a mais estável 
estruturalmente como no círculo, na esfera e suas variantes, 
pois são mais fluidas e sem interrupção ao serem olhadas e 
nas formas orgânicas que têm suavidade visual e boa conti-
nuidade. (GARCIA, 2016, p. 57)

Já os entrevistados A e D relacionam a fragrância com objetos de 
ponta e apesar de um deles não saber explicar o porquê, o entrevistado A 
deixa claro que a fragrância é ‘pontuda’ por ter muitas especiarias.
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d) Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que você poderia me dizer em relação 
às formas? Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do cheiro, ou no olfato?

A B C D E
Bom é um triângulo e eu 
lembro que eu falei de um 
triângulo na embalagem do 
Malbec.  
O Malbec é um perfume 
brasileiro e eles fizeram uma 
embalagem mais detalhada 
do que o Azzaro por exemplo. 
Eles capricharam mais, tipo 
a tampa fizeram uma coisa 
dourada aqui, fizeram uma 
forma geométrica diferente. 
Ah entendi
Do Malbec eu acho que com-
bina sim, foi muito legal.
Bom você tem o pai que 
usa, então você conhece 
bem.Conheço, e para falar a 
verdade, graças a Deus eu 
acho que acabou, porque ele 
usa e a casa inteira ficar com 
cheiro de Malbec porque ele 
usa muito. Passa muito e o 
Malbec é um perfume muito 
especiado então, vai lá no 
nariz.
É isso...

Acho que essa 
embalagem condiz 
com o perfume, 
você sabe onde 
começa e onde 
termina mas dá um 
estranhamento, 
parece que está 
faltando alguma 
coisa aqui. Ele é 
conhecido né. Ele 
é um círculo, é um 
triângulo o que ele 
é?
Ele é pontudo e até 
um pouco sufocan-
te, e essa emba-
lagem tem essas 
partes pontudas 
mesmo.
Tem um design 
interessante, dá 
um estranhamento 
gostoso pra variar.

Hum, o Malbec que 
eu tinha não era 
assim, esse daqui 
é um modelo novo 
né. O que você 
quer que eu ache 
aqui? Rs
Ah ela é uma em-
balagem robusta, 
uma embalagem 
forte e não tem 
suavidade pra você 
segurar. Ela não 
tem uma suavi-
dade de –Nossa 
você segurou uma 
embalagem suave 
igual o anterior que 
você me deu. Você 
entendeu, ela é 
mais uma emba-
lagem robusta e 
agressiva.
Condiz, algo agres-
sivo.

Ah lembrei do 
meu tio, é um 
cheiro forte e o 
vidro é meio ele-
gante também, é 
bom. É uma mis-
tura do retângulo 
e do triângulo.
Sim condiz, é um 
cheiro forte.

Ele não é uma for-
ma redonda, é uma 
forma de triângulo... 
é igualzinho a um 
triângulo né. 
Acho que não, por-
que o cheiro que re-
lacionei com a bola, 
eu colocaria esse 
perfume dentro de 
uma forma oval e 
não nessa forma.

Os entrevistados associaram a fragrância com formas arredonda-
das, mas quando foram apresentados à embalagem original do produto, 
mudaram seus conceitos.

A ideia apresentada pela continuidade causou ao entrevistado B 
certo estranhamento, e a embalagem do Malbec é diferenciada por unir 
formas geométricas triângulo, retângulo e uma nuance de movimento, 
o que causa de fato um estranhamento na percepção quando segurada 
nas mãos. “ele é um círculo, um triângulo, o que ele é?”

Os entrevistados C e D caracterizam como uma embalagem forte e 
agressiva que acondiciona também um cheiro forte. Assim, o corpo pró-
prio está no mundo e forma com ele um sistema; ou seja, para mim exis-
te e se posso alcançar um objeto é porque pela experiência perceptiva. 
(MERLEAU-PONTY, 1999)

Apenas um participante discordou completamente da visão colo-
cada pelos demais, e sua justificativa está na resposta anterior quan-
do declara que para si, a forma redonda é mais exagerada, chamando 
maior atenção.
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A B C D E
Tem uma nota de flor, mas 
também tem bastante fruta. 
Que fruta que é essa que eu 
não estou conseguindo definir? 
Deixa eu ver se consigo.  Péra 
não é maracujá?
Para mim esse perfume lembra 
senhoras, senhoras assim de 
65 anos elas que gostam mais 
desse tipo de perfume Floral 
Frutal. esse aqui é meio atal-
cado,  tem cheiro de sabonete,  
sabe esses perfumes que tem 
cheiro de sabonete, é meio 
assim mais cheiro de vó.

Festa de criança rs. 
Esse frutado dele me 
lembra shampoo sabe, 
shampoo de criança, 
bexiga de aniversário 
de criança. Então tudo 
nesse clima teen. Ele é 
pontudo e dá um tom 
de ardência, um frescor 
no nariz, quase cítrico 
ne, como se fosse um 
grapefruit, frutas verme-
lhas talvez. Maracuja? 
É azedinho e doce ao 
mesmo tempo.

Um esse é bom, 
gostoso, esse é 
delicioso, muito 
bom. Sensação 
de amor, de 
amizade, de 
gostar, sensa-
ção gostosa 
sabe, sensação 
gostosa. Muito 
bom, muito 
bom.

Esse é um 
cheiro bom e 
forte. Ah não 
sinto nada... 
É bom porque 
lembra o cheiro 
de sabonete, 
lembra banho, 
a sensação de 
banho.

Esse cheiro é um 
cheiro agradável. 
Uma sensação 
tranquila, um 
ambiente mais 
sereno, é isso 
que sinto assim: 
Tranquilidade.

a) Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

PERFUME IV - MARACUJÁ. FAMÍLIA FLORAL FRUTAL

Imagem 85: 
Perfume Maracujá.
FONTE: Divulgação

Conhecido como 
fruto popular, que 
remete a frescor 
e tranquilidade, o 
maracujá é uma 
das plantas mais 
exuberantes das 
florestas do Brasil.
Site Natura

As nuances percebidas pelos entrevistados nesta fragrância foram 
bem similares nos conceitos. Enquanto o entrevistado A diz ter ‘cheiro de 
vó’, o entrevistado E nos diz ter uma sensação tranquila. O entrevistado B 
nos traz a palavra ‘frescor’ para designar a qualidade, o C descreve como 
‘sensação gostosa’ e o entrevistado D nos diz ter ‘cheiro de banho’. Todas 
as percepções nos trazem prazer e relaxamento.

O propósito deste perfume feito de maracujá é justamente este, 
proporcionar prazer e relaxamento com uma sensação de limpeza, seja 
por sabonete, banho ou xampu. Um cheiro de vó, cheiro de criança, festa 
de criança, ou uma amizade boa. Todas estas características trazem mo-
mentos agradáveis. A própria propriedade terapêutica da fruta maracujá, 
já traz essas características.

Palavras chave: fruta, frutal, frescor, banho, tranquilo.
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A B C D E
Não especificamente, 
foi como eu falei ele 
lembra senhoras. 
Senhoras assim, como 
quando você vai pegar 
o ônibus e você encon-
tra aquela Senhorinha 
de 65 anos, que você 
encontra no ônibus, 
no metrô.

Memória é festa 
de criança.

Traz felicidade, traz momento bom. 
Assim, me lembra o amanhecer, 
o amanhecer num dia bem bonito 
num domingo de manhã, quando 
você acorda assim e escuta aquele 
barulho de pássaro, aquele som 
gostoso, aí você tem a sensação de 
amanhecer, aquele ar puro sabe?! 
Me lembra isso.

Me lembra o 
passado, é 
banho, era esse 
cheiro que tinha 
o sabonete que 
eu usava, mas 
assim de lem-
brança nada.

Ah traz um 
jardim tranqui-
lo, só com o 
barulhinho dos 
pássaros.

b) Esta essência lhe traz algo na memória?

Senhoras, festa de crianças e banho, os entrevistados A, B e D nos 
trouxeram conceitos bem diferentes, mas que remete ao doce, ao cheiro 
da fruta e dos doces da festas, ao carinho, a sensação de aconchego. Já 
os entrevistados C e E nos trazem um cenário de tranquilidade, e os dois 
trazem a ideia de ‘barulhos de pássaros’ para transmitir a tranquilidade 
e o momento bom.

O conhecimento aparece como um sistema de substituições 
em que uma impressão anuncia outras sem nunca dar razão 
delas, em que palavras levam a esperar sensações, assim 
como a tarde leva a esperar a noite (MERLEAU-PONTY, 1999, 
p. 38)

É justamente por palavras que nos levam a expressar sensações, 
que objetivamos esta entrevista. Todas as sensações mostradas nestas 
respostas se relacionam com prazer.

Imagem 86: Manipulação 
das formas geométricas 

por um dos entrevistados.
FONTE: Arquivo pessoal.

Palavras chave: senhoras, criança, amanhecer, sabonete, tranquilo.
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A B C D E
Eu acho que essa 
Redonda.
É um círculo!  O 
círculo é uma coisa 
mais comum em 
todo lugar você 
acha um círculo eu 
acho que é por isso,  
porque para mim 
também tem cheiro 
de sabonete sabe.

Eu colocaria também de novo 
a esfera, é quase um misto 
também, vou pegar tanto a 
esfera quanto (pega o qua-
drado... coisas diferentes 
também... Isso é complexo de 
explicar rs.
Acho que pelas formas geomé-
tricas dos objetos que vem na 
cabeça. Um bolo, uma bexiga, 
são coisas diferentes na ca-
beça por traz dessas formas. 
Uma bexiga perfumada, então 
vem a esfera, como forma de 
balão, porém vem criança, de 
presente da festa de criança, 
ou um bolo.
Esse parece o creme da Na-
tura.

A bola, o círculo, 
uma esfera rs. 
Porque é uma 
coisa de nature-
za é o planeta. O 
amanhecer, o cli-
ma tá onde? No 
planeta, então é 
uma esfera.

Acho que a elipse 
porque lembra 
o formato, e se 
não for sabonete 
estou muito erra-
do, mas lembra 
sabonete.

Essa daqui o 
cilindro, pois o 
cilindro protege. 

c) Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas  
você relaciona com este perfume?

Todos os entrevistados relacionaram este tipo de fragrância ao for-
mato redondo como círculo, esfera, bola, elipse e cilindro.

Apesar de nem todos serem o mesmo formato, tem características 
similares para descrevê-los.

As regiões do cérebro, segundo Merleau-Ponty (1938/1975), 
são partes privilegiadas onde os comportamentos encontram 
meios privilegiados para sua realização. Assim, o funciona-
mento do sistema nervoso central passa a ser compreendido 
como uma atividade global, capaz de dar a estímulos mate-
rialmente diferentes, um valor, um sentido, uma dignificação, 
uma ‘forma’. (SOARES, 2004, p. 23)

Justamente com a noção de forma mostrada neste trabalho, que é 
aplicada pela Gestalt e aprofundada por Merleau-Ponty é que consegui-
mos explicar o funcionamento dinâmico do organismo. “A noção de for-
ma apontada por Merleau-Ponty (1975), não é materialista, espiritualista 
nem vitalista, ela é dada pela constância da relação do sujeito e objeto no 
mundo”. SOARES, (2004). 

As formas apresentadas aqui estão sendo compreendidas por 
estímulos em diferentes pessoas, em diferentes momentos, e estão 
estabelecendo relações entre si, sem a persuasão e nem imposição 
de ninguém.
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A B C D E
Esse aqui é daque-
les da Natura né,  
mas não tem cheiro 
de maracujá isso 
não!  É a fragrância 
de maracujá mas 
não tem cheiro de 
maracujá... eu acho 
que eles deveriam 
colocar um maracujá 
mais caprichadinho 
porque esse daqui 
não tá com cheiro de 
maracujá não. 
Eu acho que com-
bina sim, condiz,  
porque é um perfu-
me mais simples,  
não é uma fragrân-
cia chique é uma 
fragrância comum 
como eu falei, acho 
que qualquer um 
usa, então o frasco 
combinas sim.

É frutado, só pode ser Natura 
né. Eu não sei, eu fico meio 
receoso com esse formato de 
garrafa tradicional ou de suco, 
sei lá, dá uma conotação es-
tranha pra fragrância né. Esse 
aqui é um perfume que vou 
perfumar que dá lembrança a 
o que, um suco? Uma bebida?
Então que forma lúdica ou 
que história que conta essa 
fragrância pra ser assim?

Essa curvatura do corpo para 
a ponta da garrafa, acho até 
que interessante pois tem 
uma quebra, porém o con-
junto em si me remete a uma 
garrafa de bebida, um suco, 
sei lá. Garrafa de vinho, gar-
rafa de bebidas em geral né. 
E essa parte que fica afinada 
aqui na ponta né, essas gar-
rafinhas que são gaseificadas, 
como chama aquela bebida? 
Que são gaseificadas, bebida 
alcólica mesmo, tem de ma-
racujá, tem de maça... Keep 
cooler.. hum Smirnoff isso..

Nossa pra mim, 
sei lá, parece uma 
garrafa. Parece não, 
é uma garrafa, é o 
formato de uma gar-
rafa, mas é suave 
sabe. Tem suavida-
de na embalagem, 
a embalagem suave 
pra você segurar, é 
bem cabível na mão, 
caso você for estilin-
gar (faz o movimen-
to de alguém passar 
o perfume), não sei 
como falar, mas é 
bem suave. Tranqui-
lo, bem de boa pra 
você segurar, mas 
não convém.
Não pra mim não 
condiz não. Não con-
diz com o cheiro.

É um perfume? 
(sim). Esse aqui 
eu não sei.
Esse aqui não. 
Ah não sei esse 
aqui é difícil.
Ah pode ser que 
condiz, acho que 
combina. Porque, 
eu não sei dizer.

Nossa nada a 
ver com o que 
eu falei né, esse 
parece mais uma 
garrafa.  (parece 
sim)
Ah, é se eu 
pensar assim até 
parece.
Ah condiz sim, 
com certeza.

d) Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que você poderia me dizer em 
relação às formas? Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do cheiro, 
ou no olfato?

Quatro dos entrevistados reconheceram a forma da embalagem e 
a associaram a uma garrafa. Acharam a embalagem simples e comum. 
O entrevistado A justifica a fragrância ser comum e por isso o frasco tam-
bém comum, o entrevistado D nos deixa na dúvida por dizer em sua res-
posta ‘pode ser que’. E o entrevistado E, diz que se pensar de outra forma, 
o frasco se enquadra em sua percepção, mas não deixa claro qual é seu 
pensamento neste instante.

Já quanto aos entrevistados que não concordam em: o frasco con-
dizer com a fragrância contida, explicam de uma forma mais detalhada, 
como o entrevistado B que diz ficar receoso com o fato de se parecer com 
uma garrafa de suco, pois o perfume é frutado e pode dar a impressão 
que se passa no corpo um ‘suco’. Já o entrevistado C nos diz que o tama-
nho do frasco é bom, cabe direito na mão, tem certa suavidade, mas que 
esta fragrância não condiz em nada com o frasco.
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A B C D E
Lembro o nome do per-
fume, mas esse perfume 
é bem comum é bem 
elaborado, é o Thaty do 
Boticário?
Ele é um perfume bem 
alavandado.
Para mim ele remete 
a sensação mais de 
natureza mesmo,  lavan-
da mesmo,  limpeza na 
verdade, porque lavanda é 
aquele cheiro de limpeza,  
bem o que eu sinto com 
esse perfume e ele me 
remete isso essa questão 
da limpeza.

Sensação de limpeza. 
De limpeza, mas não no 
sentido bom da limpeza. 
Parece que você acabou 
de limpar uma casa. 
Comparar o perfume 
com limpeza de casa, 
muitas vezes você até 
ofende o perfume rs. 
Ele é agradável sim, ele 
é um perfume verde, 
herbal, tem seu frescor, 
tem um leve mentola-
do que deve ser ar do 
frescor talvez, traz mas 
segurança, uma calma... 

Ai credo, parei 
com esse. 
Esse não é 
bom não, 
esse é muito 
agressivo. 
Ah a mesma 
sensação que 
eu descrevi 
do outro, ela é 
quente muito 
ardente, é 
pra aquelas 
pessoas muito 
temperamen-
tal.

Esse aqui eu não 
gostei não. Esse 
aqui é um cheiro 
forte e estranho, 
não sei.
É uma sensação 
de pensativo, 
porque você sente 
e fica pensando, 
tentando entender 
e separar o cheiro 
desse perfume, 
mas é bem forte.

É um cheiro forte, é 
um cheiro que não 
me agrada, é um 
cheiro mais daqueles 
produtos de beleza, 
sabe, que as pessoas 
colocam... Beleza 
não, sabe de limpar 
uma mesa, (de higie-
ne), isso de higiene. 
Tem um cheiro forte 
e no meu caso que 
tenho rinite se eu 
ficar muito tempo 
num lugar que tem 
esse aroma sinto um 
desconforto.

a) Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

PERFUME V - THATY. FAMÍLIA LAVANDA.

Imagem 87: 
Perfume Thaty.

FONTE: Divulgação

Seu nome é uma
homenagem do
fundador de
O Boticário, Miguel
Krigsner, à filha
Tatiana.
Site O Boticário

A, B e E, estes entrevistados enquadraram a fragrância de lavan-
da com a sensação de limpeza, contudo forte e agressivo.

Entrevistados A, C, D e E, acreditam que o perfume ‘tem cheiro 
forte’, cheiro de produtos de limpeza da casa o que também é relacio-
nado à limpeza.

Palavras chave: limpeza,  agressivo, ardente, forte.
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A B C D E
Sensação de limpeza, 
casa limpa, banheiro 
porque tem muita 
lavanda. Lavanda 
você sabe né é mais 
produto de limpeza 
mesmo.

Lembra aquele conforto 
de uma casa limpa, de 
roupa limpa talvez.
Na verdade não é uma 
memória específica, 
mas eu viajo por alguns 
caminhos, eu viajo 
por uma casa limpa, 
alguns jardins, esses 
parques que existem. 
Esses parques mistos 
de cheiros de ervas. Me 
lembra o jardim botânico 
lá do Paraná, lembrei 
agora, esse misto de 
ervas, esse frescor, é fria 
a fragrância né, então 
combina com o clima de 
lá também.

Traz confusão, traz 
briga, sensação de 
agressividade, uma 
coisa agressiva.

Não esse não. Traz uma coisa limpa, 
organizada, uma 
sensação de lugar que 
você pode respirar 
também, pois quando 
o lugar está muito sujo, 
tem muito pó e você 
não consegue respirar 
também.

b) Esta essência lhe traz algo na memória?

Imagens 88 e 89: 
Manipulação do perfume 
Thaty, por um dos 
entrevistados.
FONTE: Arquivo pessoal.

A, B e E, novamente estes entrevistados associaram a fragrância 
com base em lavanda, com a sensação de limpeza.

O participante C nos diz que o perfume é agressivo e o D não se 
manifestou.

Também é expressa a individualidade de cada um: como nos depoi-
mentos detalhados do entrevistado B, enquanto para ele é frescor, para o 
entrevistado C é confusão. Enquanto A remete o perfume a um banheiro, 
o E nos traz uma idea de lugar onde se pode respirar.

Foram depoimentos bem diversificados mostrando as pessoas em 
suas afinidades pessoais e vivências.

Palavras chave: limpeza, limpa, agressividade.
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A B C D E
Deixa eu ver. Esse 
aqui é o retângulo 
né?
Então para mim é a 
grande e quadrada. 
Acho que por isso,  é 
usado em ambientes 
de limpeza sabe, 
esses ambientes tipo 
banheiro,  porque 
para mim eu não 
vejo muita gente 
usando perfumes 
como esse de lavan-
da, embora esse Tha-
ty muita gente usou, 
mas hoje em dia 
não vejo muito mais,  
mas eu sinto muito 
cheiro de lavanda 
elas banheiros nas 
casas por isso mais,  
por isso remeta ao 
quadrado.

Talvez a pirâmide de 
novo, é agradável de 
ficar admirando ela, 
acho que remete à 
várias visões, várias 
formas, vários ângu-
los né. Você precisa 
parar e ver o outro 
ângulo. Você não con-
segue ver exatamente 
o mesmo ângulo 
meio a meio né.
Você tem que forcar 
num ângulo, ver tal 
matéria prima dessa 
fragrância, depois 
olhar num outro lado, 
as facetas que tem 
esse perfume. E ele é 
muito “básico” né, en-
tre aspas, ao mesmo 
tempo.

O triângulo é agressi-
vo, ele tem três pon-
tas, embora tenha 
uma ponta maior e 
as outras pequenas, 
é o triângulo.

Essa aqui, a elipse. 
Porque os dois são 
mais diferentes dos 
outros, mas acho 
que não é só aquela, 
devia ser um retân-
gulo e tipo vamos lá, 
ou o quadrado. Não 
deixa só ela mesmo. 
É só ela.

Eu vou dar essa 
forma aqui porque 
geralmente os pro-
dutos de limpeza são 
retangulares, agora 
o perfume. Acho que 
vai ser retangular 
também. Vamos ver.

c) Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas você relaciona com este perfume?

Mesmo o perfume sendo da família olfativa lavanda, nas respostas 
A e B é fácil perceber o conceito de força aplicado a este, palavra inclusive 
expressa na resposta do entrevistado A.

Mais uma vez, vemos as fragrâncias que são classificadas como 
fortes e agressivas, sendo relacionadas às formas mais retilíneas, como 
retângulo, pirâmide, triângulo, cubo, mostrando que estes formatos reme-
tem a isto. Mesmo que desta vez a fragrância não tenha sido apontada 
como ‘pontuda’, mas sim como agressiva.
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A B C D E
Para mim, a 
embalagem, acho 
que combina sim. 
É uma embalagem 
bem interessante, 
acho que foi uma 
das primeiras 
embalagens do 
Boticário, para 
mim combina sim. 
É uma embalagem 
bonita! Para mim 
combina sim.

Não tem nada a ver com o que eu disse, 
rs. É que o formato já está especificado 
em uma coisa clássica. Essa embalagem 
de perfume é o clássico, dos clássicos da 
embalagem de perfume francês que veio há 
séculos pra cá.

É que fugindo do ícone, da fragrância com 
a embalagem em si, foge um pouco talvez, 
porque a fragrância não é uma coisa clássi-
ca. Tem um ar de mais moderna pra ser 
um embalagem tão rústica, não, não é que 
a embalagem seja rústica, mas seja antiga. 
Ela traz uma memória clássica, retrógrada, 
uma coisa meio do século XIX.
Sabe não é um perfume francês, não é um 
floral branco pra ser essa forma. A fragrân-
cia não é redonda, ela tem que ser mais 
moderna talvez, quebrar um pouco isso.

Ah a emba-
lagem não 
contradiz o 
que eu disse 
rs. Ela é gran-
de, começa 
pequenininha 
e depois 
explode.
Condiz sim.

Ah é bem es-
tranho igual ao 
cheiro, é bem 
diferente.
O frasco con-
diz.

Ah é redondo! 
A forma oval 
pode lembrar 
um espaço, 
um lugar uma 
sala...
Acho que tam-
bém condiz por 
parecer uma 
sala.

d) Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que você poderia me dizer 
em relação às formas? Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

A embalagem deste perfume é a que mais une formas geométricas 
em sua estrutura. Apesar de seu design diferenciado e termos feito todos 
os estímulos até agora baseados em perfumes de frasco com estruturas 
mais simples, apesar também da diferença entre a forma que foi dita 
nas respostas da questão anterior e a estrutura ovalada do frasco atual, 
quatro dos cinco participantes afirmaram que a estrutura da embalagem 
colocada, corrobora com o conteúdo que é apresentado.

O único participante que discordou do que foi posto, foi o entrevis-
tado B, que justifica sua escolha remetendo o design do frasco como algo 
clássico demais para o enquadramento da fragrância nele contida.

Imagem 90: Alquimista  
manipulando essencias.  
Museu do Perfume, SP.  
FONTE: Arquivo pessoal.
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A B C D E
Uau ele é bem, tem muita 
madeira muito especiaria. 
Ele é bem parecido com 
Malbec também, mas ele 
é mais... mas tem umas 
notas diferentes. Quantas 
coisas diferentes.
Eu imagino um homem 
chique, um homem 
sofisticado usando esse 
perfume assim.
Ah ele é bem encorpado,  
é bem cortado tem bas-
tante especiaria,  bas-
tante madeira,  uma das 
madeiras mais sofistica-
das que vai assim nesses 
perfumes.

Esse aqui me lembra 
um pouco meu primei-
ro emprego, aquele 
escritório com carpete, 
bancos de couro, até 
um pouco sufocante né. 
Aquele clima pesado de 
escritório, aquela tensão 
de primeiro emprego... 
Ele é muito tradicional, 
clássico. Ele é agradável 
por ser uma fragrância 
gostosa, porém ele traz 
um certo desconforto, 
uma tensão. Você quer 
estar ali, mas tem uma 
tensão no clima ali né.

Pra mim é uma sensação 
de.. Assim ao dormir né, 
quando você vai dormir, 
você gosta de dormir com 
um cheirinho, um cheiro 
assim de tranquilidade. 
Esse é, pra mim é um 
cheiro de tranquilidade 
tipo, quando você dei-
ta pra dormir, aí você 
chega de um lugar assim 
cansado, toma um banho, 
aí passa um perfuminho 
desse, deita pra ir dormir. 
Me dá um cheirinho 
assim de tranquilidade. 
Frescor disso.

Ah a sensação 
de que esse 
cheiro não é 
estranho pra 
mim, mas ao 
mesmo tempo 
eu não sei de 
onde que é. 
Parece que eu 
já senti, é bom, 
mas de onde 
que é?...
Sentimento? 
Me deixa tran-
quilo. Tranquili-
dade.

Nossa, esse 
perfume é 
forte. Sensa-
ção forte e 
áspero, uma 
coisa áspera, 
pessoa mais 
áspera, uma 
sensação 
áspera.

a) Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

PERFUME VI - AZZARO - FAMÍLIA FOUGÈRE

Imagem 91: 
Perfume Azzaro.

FONTE: Divulgação

Lançado em 1978, 
sendo até hoje um 
grande clássico da 
sedução masculina. 
Hoje é presente em 
120 países.
Exposição 
Aromatique.

O Azzaro, dentre os perfumes colocados até agora, é o que mais 
causa discrepância nos depoimentos relacionados aos sentidos dos 
entrevistados. Enquanto três entrevistados o classificam como perfu-
me ‘com muita especiaria’, ou ainda ‘clima pesado de escritório’, ou 
ainda ‘sensação de pessoa áspera’, dois outros entrevistados C e D, 
remeteram a essência à tranquilidade, onde um deles cita por diver-
sas vezes a palavra dormir, para caracterizar esta tranquilidade.

São definições muito opostas como agressividade, sufocante e 
áspero com tranquilidade, dormir.

Palavras chave: encorpado, sufocante, desconforto, áspera, tranquilo.
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A B C D E
Lembra um homem 
mais moderno, mais 
sofisticado, mas não 
é aquele homem es-
portista mais larga-
do,  aquele homem 
geralmente chique.

Ele é muito formal, você quer 
estar ali, quer aproveitar mais 
o ambiente, mas tem uma di-
tadura que te reprime, fica no 
seu cantinho. Um ar mais de 
empresário, tem muito cheiro 
de couro, de bolsa de couro, 
bancos, carpete, esse ar mais 
fechado de escritório.

Essa não, 
não hum 
hum.

Lembra. Me traz 
algum lugar do pas-
sado que eu já senti 
esse cheiro, mas 
onde que é... E esse 
lugar parece que era 
bom, é alguma coisa 
boa.

O áspero assim 
aquela coisa da 
poluição, seria no 
dia a dia de uma 
cidade grande como 
a nossa. Uma coisa 
pesada, áspera, 
forte demais.

b) Esta essência lhe traz algo na memória?

A impressão de agressividade mostrada na resposta anterior é ex-
pressa aqui como imponência nas expressões “aquele homem geralmen-
te chique” ou ainda, “um ar mais de empresário”, ou até “dia a dia de uma 
cidade grande”. 

Já no conceito de tranquilidade, os entrevistados não foram claros 
em suas explanações. O entrevistado C não soube explicar, e o entrevista-
do D ‘já senti esse cheiro, (...) e esse lugar parece que era bom, remeten-
do-se a sua vivência.

Imagens 992 e 93: 
Manipulação do perfume 

Azzaro por um dos 
entrevistados.

FONTE: Arquivo pessoal.

Palavras chave: sofisticado, fechado pesada, áspera, coisa boa.
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A B C D E
Esse aqui,  que ele é 
redondinho assim chei-
nho, então essa aqui. (o 
círculo)
Como assim diferente?
Ah eu acho que essa 
embalagem é muito 
simples, porque amor, 
é uma fragrância muito 
conhecida e muito boa. 
Porque é muito conheci-
do o Azzaro, então podia 
ser um frasco com mais 
detalhes. Claro dentro do 
masculino também não 
precisa ser cheio de fru-
fruzinho, mas podia ser 
um frasco redondo com 
alguns detalhes...

Um cubo. Ele não te 
dá ar pra pensar mui-
to sabe, é aquilo, não 
tem outras visões, 
ele tá num comum, 
num clássico, é o 
seguro, não sai dessa 
segurança, no forma-
to. É igual as cores 
né, você pensa num 
círculo, quadrado, tri-
ângulo e quadrado é 
a forma mais comum, 
mais segura, mais 
clássica que existe. 
Mas um art nouveau, 
art nouveau não, art 
deco.

Vixi rs. Aí você me 
complica, e muito. Não 
bate aquele cheiro com 
nenhum desse aqui 
ó. E agora que que eu 
faço?
Tô pensando aqui qual 
que cabia mais ali com 
aquele cheiro... esse 
aqui, triângulo porque... 
empresta ele de novo? 
Pode ser que eu mude 
de ideia. 
Não triângulo não, esse 
aqui ó, o quadrado, 
por lembrar assim um 
quarto quando você vai 
dormir.

Ah vou escolher 
o quadrado, 
porque eu não 
sei te respon-
der o porquê do 
quadrado.

Esse aqui o retân-
gulo, pois este foi 
o que achei mais 
áspero de todos, de 
todo isopor esse é o 
mais áspero. (Mas 
você está falando 
pela textura ou pelo 
formato?) Pela textu-
ra. (E pelo formato?) 
Pelo formato... eu 
estou usando um 
pouco de criativida-
de pra responder, 
mas pelo formato eu 
daria a elipse.

c) Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas você relaciona com este 
perfume?

Mais uma vez, essa fragrância teve como palavras de destaque: for-
ça, agressividade, áspero e em contraponto as palavras tranquilidade, 
mostrando que as experiências vividas em exposição a determinado chei-
ro influenciam suas respostas.

Os formatos voltados indicados remetem as formas com pontas 
como: o B cubo, C triângulo, D quadrado, E retângulo. 

O único que se diferenciou nesta lista é o depoimento do entrevista-
do A, que remete esta fragrância a algo redondo.

A percepção individual baseia-se na abertura do homem ao ex-
terno, o sair de si, o fazer-se experiência. 

E fazer-se experiência tem se mostrado nesta etapa do projeto por 
base da vivência tanto da pesquisador, quanto dos entrevistados que es-
tão dado voz à suas percepções.

O entrevistado E, num primeiro momento fala em dar o formato 
quadrado, porque a textura do isopor era a mais áspera, palavra esta 
que foi usada para designar as qualidades da fragrância anteriormente. 
Após ser indagado, o entrevistado muda completamente seu discurso e 
formato, não sendo mais quadrado e agora a elipse. Observamos que 
a textura se mostra importante para este sujeito desde o início da en-
trevista que começa a discorrer sobre a mesma, mesmo sem pedirmos 
para que tal o fizesse.
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A B C D E
Mais ou menos eu acho que 
podia ser assim um pouco 
mais diferente.
Ah eu acho que essa embala-
gem é muito simples, por-
que amor é uma fragrância 
muito conhecida e muito boa. 
Porque é muito conhecido o 
Azzaro,  então podia ser um 
frasco com mais detalhes. 
Claro dentro do masculino 
também não precisa ser cheio 
de fru-fruzinho, mas podia 
ser um frasco redondo com 
alguns detalhes...
quadrado é muito comum por-
que assim se você for repa-
rar,  a maioria dos perfumes 
masculinos são tudo assim 
de formas quadradas,  sem-
pre tem um molde quadrado 
então redondo poderia dar 
uma mudada.
Eu falei do redondo tipo para 
mudar, mas qualquer outra 
forma geométrica  diferente 
para sair desse quadrado né!

Combina as formas, 
apesar de ele ser 
praticamente um 
paralelepípedo, mas é 
discreto essas pontas 
quebradas, tem uma 
sofisticação, é clás-
sico, porém tem uns 
detalhes que deixam 
ele mais nobre, mas 
jovem digamos assim. 
Tanto clássico como 
jovial. É aquela sanca 
no escritório que deixa 
a sala mais bonita né, 
ou tão comum. Ou 
aquela estampa da 
cadeira que ninguém 
percebe direito, mas 
está ali e dá um ar 
diferente, mas ainda 
dentro do escritório.
Esse aqui é o Harma-
ni?

Não gostei da embala-
gem não. Ele tem um 
relevo no nome aqui 
embaixo né. Azzaro.
A embalagem não se 
relaciona com ele, ela 
é quadrada, não tem 
suavidade, ela não de-
monstra o que ele de-
monstra. É retangular, 
escolhi o quadrado por 
ser tipo um perfume 
que nem eu te falei, 
um perfume que você 
passa quando você vai 
dormir, um perfume 
que representa uma 
tranquilidade, enten-
deu? Mas ele é bem 
suave, quer dizer você 
toma um banho e pas-
sa ele bem pouquinho, 
daí ele não incomodar, 
não é cheiro que vai 
incomodar. Pra mim.
Mas é como se fala, 
cada gosto é gosto né.

Não conheço, 
acho que não 
conheço. Não 
conheço, mas já 
senti.
Condiz, gostei 
da embalagem 
e o cheiro é 
bom também. 
Tinha falado re-
tangular, nada 
a ver, mas esse 
combina com 
a embalagem, 
que pra mim eu 
gostei.

Ah é retangu-
lar, mas tem 
as bordas 
arredondadas. 
Então mistura 
com a elipse.
Condiz porque 
o áspero 
pesado é uma 
sensação as-
sim que você 
pode se sentir 
sufocado.

d) Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que você poderia me dizer em 
relação às formas? Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do cheiro, 
ou no olfato?

Esta ultima questão está com respostas bem divididas em opi niões en-
tre os entrevistados. Três participantes concordam que o formato dos frascos 
condizem com as fragrâncias, outros dois não concordam com o formato da 
embalagem atual quando relacionando-as aos perfumes contidos e vemos 
claramente que seus conceitos de aceitação baseiam-se em gostos pessoais 
como “quadrado é muito comum”, ou ainda na conceituação gerada anterior-
mente “É retangular, escolhi o quadrado por ser tipo um perfume que nem eu 
te falei um perfume que você passa quando você vai dormir, (...)”. 

Muitas formas geométricas foram citadas nestas respostas, quadra-
do, triângulo, paralelepípedo etc., mas a mais diferente foi a colocada pelo 
entrevistado A, que cita as embalagens masculinas sempre tendo um mol-
de quadrado e que algo redondo podia quebrar este conceito. 

Para melhor entendermos a conceituação e todas as respostas dadas 
até agora, elaboramos um quadro que relaciona o perfume aos formatos co-
mentados, tendo um melhor panorama das indicações. O número indica a 
quantidade de pessoas, dentre as entrevistadas, que expressam a opinião.
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Cilindro Esfera Elipse Cubo Paralelepípedo Pirâmide
Perfume 
Angel

1 pessoa: 
diferente

1 pessoa: Aroma 
redondinho

1 pessoa: 
Forma mais 
forte

2 pessoas: 
força, pontuda

Perfume 
CK One

1 pessoa: 
Forma grande, 
porém 
vulnerável e 
discreta

1 pessoa: 
Agradável

2 pessoas: Forma 
diferente

     2 pessoas: 
Clássico, 
Direto

Perfume 
Malbec

1 pessoa: 
começa e 
demora pra 
terminar, 
contínuo

1 pessoa: 
Chama a 
atenção, 
exagero

1 pessoa: Pelo 
estranhamento 
inicial da forma

1 pessoa: 
Simplicidade

1 pessoa: 
Pontudo por 
conta das 
especiarias

Perfume 
Flor de 
maracujá

1 pessoa: O 
Cilindro protege

2 pessoas: 
Uma coisa 
mais comum, 
representa a 
natureza

1 pessoa: lembra 
sabonete

1 pessoa: 
bolo, 
presente, 
festa de 
criança

Perfume 
Thaty

1 pessoa: São 
mais diferentes 
dos outros

1 pessoa: 
ambiente de 
limpeza

3 pessoas: 
Permite olhar de 
vários ângulos, 
agressivo, 
similaridade 
aos produtos de 
limpeza

Perfume 
Azzaro

1 pessoa: 
Redondo 
para quebrar 
conceitos 
estabelecidos

3 pessoas:  
Clássico 
e seguro, 
lembra 
quarto de 
dormir

1 pessoa: por 
ser áspero

No quadro acima, podemos entender melhor as formas e característi-
cas com as quais foram relacionadas. De todas as respostas dadas fizemos 
um apanhado e estas são as referências de forma e justificativas simples, 
o número à frente dos dados é a indicação da quantidade de entrevistados 
que naquela resposta que votou neste parâmetro.

Percebemos que dificilmente é estabelecido um conceito único em re-
lação à forma. O cilindro, por exemplo, é classificado como diferente, gran-
de, porém vulnerável e discreto, protetor e contínuo. Dicotomia entre vulne-
rável e protetor.

A esfera, para um é agradável, para outro chama a atenção e é exage-
rada, contrapondo a opinião de que é comum, também considerada orgâni-
ca quando se relaciona a mesma à natureza.

A elipse parece ter um padrão de respostas, o fato de causar estranhe-
za ao toque, é relacionada com algo diferente.

O cubo é citado, em sua maioria como algo clássico, seguro. 
O paralelepípedo é relacionado à simplicidade e força.
 E por fim, a pirâmide relacionada à força, agressiva e fragrâncias com 

muitas especiarias
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Na análise dos relatos, as comparações e observações revelam 
aspectos relacionados à percepção, a sensibilidade olfativa e conceitos 
que servirão de base para criação em design. Em relação à percepção, 
a pesquisa nos mostra que a vivência dos entrevistados quando expos-
tos a determinadas fragrâncias, os fazem retomar memórias e aconte-
cimentos vividos. Se estas memórias foram agradáveis, a fragrância os 
será agradável, mas se a experiência foi ruim, a fragrância será ruim.

Já senti esse cheiro. Esse perfume me dá uma sensação de 
amizade, de você gostar de estar próximo de alguém. Eu já 
tive uma namorada que só usava esse perfume e quando ela 
usava esse perfume ela me fazia sentir muito feliz perto dela, 
(...) (ENTREVISTADO C)

Ele é muito formal, você quer estar ali, quer aproveitar mais o 
ambiente, mas tem uma ditadura que te reprime, fica no seu 
cantinho. (ENTREVISTADO B)

Foram estabelecidos alguns conceitos para serem analisados 
com olhar perceptivo. Dentro dos conceitos estabelecidos, existem os 
objetivos, isto é, a participação do sujeito em seu mundo de cons-
ciência e experiências vividas, e subjetivos que nos foram relatados 
nas entrevistas. Estes conceitos subjetivos são os que, por exemplo, 
relacionam formas geométricas dos objetos apresentados, com con-
ceitos pessoais dos entrevistados que já faziam parte da consciência 
do sujeito ou foram produzidos durante a entrevista enquanto sentiam 
as fragrâncias dos perfumes. 

Vemos isso quando os entrevistados comparam formas redondas 
com maior organicidade, suavidade e segurança, e formas retilíneas com 
força, pontas e agressividades. 

É muito importante que os criadores pesquisem com afinco e aden-
trem no ‘mundo do outro’, lembrando que cada um tem suas particulari-
dades e sensibilidades, mas, que de maneira geral, alguns conceitos se 
correlacionam quando aplicados a mesma comunidade ou a mesma faixa 
etária, por exemplo. 

Quanto à sensibilidade olfativa, ainda vemos aplicados os con-
ceitos perceptivos colocados e temos o exemplo do perfume Tathy, 
que tem a família olfativa Lavanda. No Brasil esta família é especifi-
camente de preferência feminina, e vemos a comprovação disso pois 
os entrevistados masculinos durante as reações nas entrevistas, ni-
tidamente não se agradam. 

Também foi constatado que quando vamos falar de fragrâncias, atri-
buímos a estas expressões que denotam qualidades como força, fraque-
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za, pontuda, sofisticado etc. Foi desta forma que os entrevistados descre-
veram suas percepções.

A linguagem desenvolvida por alguns entrevistados permeia sobre a 
visualidade, oferecendo até referências de cor sem nunca as ter enxergado:

Então esse perfume lembra o que? Aí eu começava a descre-
ver: Então esse perfume é pra homem assim, de tantos anos, 
que tem tal perfil, esse perfume tem cara de ser uma embala-
gem preta, de madeira, num sei o que...
Ela ficava assim de olho estatelado: Como você sabe disso? 
Você está vendo a caixa? Porque o perfume foi exatamente 
isso, esse é o objetivo, essa foi proposta. (Entrevista a autora, 
página 137,  Anexo “B” , 2016)

Então vai ser criada a fragrância lá e o frasco tem também 
que condizer com o estilo do tipo de pessoa (o público-alvo), 
isso... o público-alvo, não adianta você criar um perfume com 
a fragrância por exemplo Floral Frutal, bem suave e você co-
locar uma embalagem vermelha, bem grossa, não vai combi-
nar! (Entrevista a autora. página 134, Anexo “A” , 2016).

Estes depoimentos mostram uma estrutura de organização men-
tal do mundo que os cerca, feita pelos entrevistados que eram cegos 
congênitos, provavelmente estes relatos são dados por conhecerem 
descrições ou fazerem suas projeções mentais.

Para que a pessoa com deficiência visual organize o mundo 
a seu redor e nele se situe, ele precisa de condições para 
explorá-lo. As situações educacionais precisam estar orga-
nizadas de maneira que a pessoa com deficiência visual, o 
mais possível todas as suas possibilidades (táteis, térmicas, 
olfativas, auditivas, cinestésicas), e fale sobre essa experiên-
cia perceptiva. (MASINI, 1994, p. 38)

Quanto à análise voltada ao ato criativo do designer, voltamos a co-
locar a necessidade de conhecer além do “mundo do outro”, suas afinida-
des, enfim saber para que público o material será criado. 

Nesse quesito, os entrevistados citam exemplos de suas vivências. 
Veja a fala do entrevistado músico:

(...) aquele ele tem, vamos supor, você tem um som que co-
meça do grave para o agudo, é aquele. E esse ele começa 
do agudo para o grave. Aquele ele começa quente e termina 
frio, esse ele começa frio e termina quente. Você entendeu? 
(Entrevista a autora. página 140, Anexo “C” , 2016.)  

 

Foram levantados aspectos sensoriais da Gestalt, mas é necessário 
pensar além dos aspectos puramente sensoriais, aplicando estes con-
ceitos ao cognitivo, principalmente porque esta pesquisa foi baseada em 
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depoimentos e registros fotográficos. Nestes registros percebemos as ma-
neiras exploratórias que são complementadas com o registro gravado das 
falas dos entrevistados. Os registros fotográficos são apresentados ao 
longo deste projeto, durante as análises das entrevistas entre as páginas 
94 à 121. Estes registros mostram a manipulação das embalagens pelas 
pessoas com cegueira, a forma como foram cuidadosos ao manipulá-las, 
sendo pensativos e avaliando bem suas respostas, para com uma percep-
ção mais apurada, darem seus pareceres.

Percebe-se também que há uma grande diferença entre os concei-
tos expostos pelos entrevistados que tem uma formação específica de 
avaliação olfativa, ante os demais. Estes demonstram maior segurança 
em suas explanações e detalhes técnicos nas descrições. 

Em seu início a Gestalt tentava estabelecer relações formais em 
seus estudos, isto é, acreditava-se que um grupo de pessoas podiam ter 
as mesmas reações e percepções quando analisadas. Contemporanea-
mente sob influência desta escola, a percepção e a sensação apesar de 
distintas não podem ser dissociadas do ser. A percepção então é um pro-
cesso que mostra a relação homem como sujeito que está no mundo, o 
vivencia e interpreta suas sensações. Sendo assim cada indivíduo tem 
suas particularidades que precisam sempre serem levadas em conta.

Neste trabalho as sensações foram apresentadas: pelo olfato atra-
vés da exposição às fragrâncias; pela cinestesia no tocar das formas geo-
métricas e nos frascos do perfume podendo percebê-los; e pela lingua-
gem que foi o canal de transmissão, sendo a percepção o meio utilizado 
para integrar o sensório, o corpóreo, a fala e complementam os conceitos 
da Gestalt que resultam em características formais. 

As respostas das perguntas nas entrevistas revelam que além de 
expressões qualitativas, também é possível estabelecer relações formais 
quando comparados olfato e percepção. Abaixo segue um quadro que 
representa visualmente os conceitos formais diagnosticados e suas expli-
cações perceptuais em resumo.

 
Verifica-se que não existe um padrão estabelecido para determi-

Cilindro Esfera Elipse Cubo Paralelepípedo Pirâmide

vulnerável agradável Diferente clássico Força Força
discreta chama atenção Causa  

estranhamento
Segurança Aspereza Agressivo

contínuo orgânica Simples
protetor quebra paradg-

mas
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nar-se um formato, mas quando relacionamos fragrâncias a formas, 
algumas percepções se repetem dentro dos conceitos dos entrevista-
dos, tendo este ou não uma formação específica de Avaliador Olfativo, 
ou qualquer outro curso que lhe permita aprimorar o olfato. Mas nota-
-se que, aqueles com cursos na área conseguem com maior proprieda-
de expressar suas percepções.  

Analisando o quadro acima, concluímos que fragrâncias conside-
radas discretas, que demonstram vulnerabilidade, são mais relaciona-
das ao formato do cilindro. Já fragrâncias agradáveis, ou que são cria-
das para quebrar paradigmas, podem utilizar criações em esfera, que é 
orgânica, agradável. 

Elipses são consideradas algo diferente e causam certa estranheza, 
por isso se o propósito da criação for inovação ou design diferenciado 
pode ser associada uma forma como esta ao olfato. Por outro lado, o 
cubo é considerado o elemento da estabilidade básica, clássico e seguro, 
características que foram dadas à forma e ao perfume. 

Paralelepípedos são considerados elementos relacionados a fragrân-
cias fortes. Ásperos e também, transmitem a informação de forma direta. 
E por ultimo as pirâmides que foram relacionadas à força e agressividade.

Os dados obtidos são de extrema importância para o desenvolvi-
mento da ciência social aplicada ao design, a que esta pesquisa se pro-
põe e podem direcionar futuras ações de criação. Não queremos com este 
trabalho reduzir, no campo perceptivo, a individualidade e a estrutura das 
ações psíquicas e biológicas dos indivíduos, reduzindo-as a estruturas 
físicas, mas queremos enfatizar que as percepções se complementam 
e criam estruturas, podendo ser também formais, assim como podem 
abranger diversas outras áreas.

Ressalta-se a originalidade desta pesquisa, e sua importância 
para todos os profissionais que trabalham com criação, principal-
mente aqueles ligados ao desenvolvimento de materiais ou ações 
que envolvem o olfato. Seja na criação de frascos, embalagens, e 
outras áreas relacionadas ao design, seja para aplicações em marke-
ting olfativo, ou qualquer outra ação neste âmbito.
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ANEXO A - ENTREVISTA 1

Identificação/ data: Mulher, 25 anos - 07/12/2016.
Formação: Ensino médio completo e Curso de Avaliação 
Olfativa

APRESENTAÇÃO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.
Você consegue identificar todas elas? Sim... somente 

os nomes...
Círculo, quadrado e triângulo são fáceis, cilindro (parece 

um rolo de macarrão)

APRESENTAÇÃO DOS PERFUMES
Você gosta de perfume?

Sim

ANGEL - PRIMEIRO PERFUME
Ah esse eu conheço bem.... é o Angel né?

Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?
Bom, vou lembrar a primeira vez que senti ele.
Bem, eu gosto muito de doce, eu sou uma formiga e o 

Angel é bem adocicado, mas pra mim o Angel traz sensu-
alidade, traz algo diferente, porque perfume é uma coisa 
que dependendo... tá muito igual ultimamente, muitos 
perfumes, mas sempre aquele mesmo cheiro, mudando 
uma coisa ou outra. Quando eu senti o Angel eu senti mui-
to diferente do que é comum nas pessoas, e ele me traz 
uma sensação assim, pra mim quando eu uso ele é uma 
forma de sensualizar, ele é um perfume mais envolvente, 
é a sensação que eu tenho dele.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Não, na minha memória não, simplesmente quando eu 

senti a primeira vez, eu gostei muito, mas não que me 
remetesse há alguma coisa lá traz, nada disso.

Eu gosto muito de chocolate e ele não tem o cheiro de 
chocolate, ele tem muito o cheiro da baunilha né. Quando 
eu senti ele a primeira vez, eu gostei muito do cheiro dele, 
não me remeteu a nada lá atrás, mas gostei da fragrância 
mesmo dele, eu me apaixonei por essa fragrância e eu 
uso ele.

Como ele é muito forte eu nem vim com ele hoje, pois 
como ele é muito forte ele confunde com outros cheiros, 
se eu tivesse usando.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Pra mim ele combina com o triângulo, pois ele é uma 
fragrância pontuda, você sente e ele já invade, tem aque-
les pontinhos assim, pra mim é uma fragrância bem pon-
tuda, bem marcante. Porque ele tem umas notas bem 

pontudas, notas que marcam; O Patchuli, o Patchuli é 
bem marcante, então é bem pontudo pra mim.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ele remete à forma que comentei, a estrelinha. 

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Sim! Eu tenho uma estrelinha dessa! (rsrsr)

SEGUNDO PERFUME: CK ONE
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Esse já é masculino, tem bastante especiaria, bastante 
madeira também, ele é bem, está bem amadeirado, mais 
do que aromático, embora tenha umas ervas aromáticas 
nele também.

Uma das coisas do curso que a gente aprendeu é não fi-
car influenciado pela embalagem, porque a embalagem é 
mais o marketing, a gente fica muito focado na fragrância 
mesmo, acho que ele está mais pra um aromático espe-
ciado.

Que sensação que você descreve quando você sente 
esse perfume?

É uma fragrância bem agradável. Me lembra um ho-
mem mais moderno, um homem meio termo, não aque-
le esportista que vai numa academia, um homem meio 
termo que gosta de usar esporte fino, vai! Não é aquele 
homem muito chique que usa terno e gravata, mas um 
homem que usa esporte chique, que usa calça jeans, mas 
usa uma camisa, uma coisa mais descolada.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Ah talvez me lembra meu pai, pois meu pai que gosta de 

usar esses perfumes especiados assim. 
Essa sensação então no caso é afetiva com seu pai? 

É talvez sim!

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Deixa eu ver, esse aqui... como é o nome desse negócio 
mesmo? É uma elipse...

É eu acho que talvez tenha a ver mais com esse, 
embora que essa forma geométrica ele não... é difícil, 
dificilmente a gente tem contato. A gente tem contato 
com essas formas geométricas mais comuns né, qua-
drada, retângulo, sei lá o que... essa aqui a gente não 
tem muito, sei lá porque essa fragrância me remeteu a 
ela porque é algo diferente... algo comum e ao mesmo 
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tempo diferente. Ao mesmo tempo acho que deve ser 
por isso que remeteu.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Acho que não, achei que seria um frasco mais style, é 
bem simples né?

Esse é o CK One – o tradicional...
É bem simples né?
Nossa o tradicional? Mas ele está tão especiado? Sei 

lá tá muito diferente do tradicional, é mas o Ck One é um 
cítrico aromático né, mas ele tá tão especiado!

Mas eu ainda identifiquei a embalagem e coloquei aí 
dentro somente o CK One. 

Pra mim ele tava meio amadeirado, me lembrava real-
mente uma fragrância que eu senti muito, mas o CK One 
é bem leve ...

Você tem aquelas fitas olfativas?
Não, nós escolhemos este método para que as fra-

grâncias não se misturassem no ar, pois como vamos 
mostrar algumas...

Não pra mim não
É que você já tem experiência...
É que pra mim não tem diferença, não sei se você está 

fazendo com outras pessoas?
Pra mim não interfere, pois já estou acostumada...
Então, tem pessoas que estamos entrevistando e não 

tem a especialidade que você tem, e estão sendo entre-
vistadas. É por isso que a gente escolheu dessa forma.

Ah entendi!
Então fizemos assim para não confundir.
Mas eu achei estranho mesmo mudou bastante porque 

CK One é cítrico aromático bem suave, e aí dentro está 
meio com algumas notas especiadas, mas eu identifiquei 
que já senti seu cheirinho antes, mas alguma coisa está 
especiada nele.

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Achei que seria um frasco mais style.

TERCEIRO PERFUME - MALBEC
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Esse aqui eu também conheço bem, conheço bem essa 
fragrância amadeirado especiado. 

Essa fragrância trouxe alguma sensação para você?
Sempre eu me lembro do meu pai, porque meu pai usa 

muito esse perfume, muito, ele meio que toma banho 
com esse perfume.

Então é afetivo? 
Também

Esta essência lhe traz algo na memória?
Não além de meu pai, tem um amigo meu que usa tam-

bém e gosta, só que meu amigo passa bem menos do que 
meu pai.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

O triângulo também nossa é muito pontuda, principalmen-
te por causa da especiaria, porque tem muita pimenta ver-
melha Pimenta preta e Pimenta Rosa, Pimenta no Malbec, 
cardamomo, tem muita madeira, bastante e tem Cedro.
Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Bom é um triângulo e eu lembro que eu falei de um tri-
ângulo na embalagem do Malbec.  

O Malbec é um perfume brasileiro e eles fizeram uma 
embalagem mais detalhada do que o Azzaro por exemplo. 
Eles capricharam mais, tipo a tampa fizeram uma coisa 
dourada aqui, fizeram uma forma geométrica diferente. 

Ah entendi
Do Malbec eu acho que combina sim, foi muito legal.
Bom você tem o pai que usa, então você conhece bem.
Conheço, e para falar a verdade, graças a Deus eu acho 

que acabou, porque ele usa e a casa inteira ficar com 
cheiro de Malbec porque ele usa muito. Passa muito e o 
Malbec é um perfume muito especiado então, vai lá no 
nariz.

 É isso...

QUARTO PERFUME – MARACUJÁ
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Tem uma nota de flor, mas também tem bastante fruta. 
Que fruta que é essa que eu não estou conseguindo defi-
nir? Deixa eu ver se consigo.  Péra não é maracujá?

E as Sensações que você descreve ao sentir esse perfume?
Para mim esse perfume lembra senhoras, senhoras 

assim de 65 anos elas que gostam mais desse tipo de 
perfume Floral Frutal. Esse aqui é meio atacado, tem chei-
ro de sabonete, sabe esses perfumes que tem cheiro de 
sabonete, é meio assim mais cheiro de vó.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Não especificamente, foi como eu falei ele lembra se-

nhoras. Senhoras assim, como quando você vai pegar o 
ônibus e você encontra aquela Senhorinha de 65 anos, 
que você encontra no ônibus, no metrô.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Eu acho que essa Redonda.
O círculo?
É um círculo!  O círculo é uma coisa mais comum em 
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todo lugar você acha um círculo eu acho que é por isso, 
porque para mim também tem cheiro de sabonete sabe.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Esse aqui é daqueles da Natura né, mas não tem cheiro 
de maracujá isso não!  É a fragrância de maracujá, mas 
não tem cheiro de maracujá... eu acho que eles deveriam 
colocar um maracujá mais caprichadinho porque esse da-
qui não tá com cheiro de maracujá não. 

E o frasco você acha que condiz?
Eu acho que combina sim, condiz, porque é um perfume 

mais simples, não é uma fragrância chique é uma fragrân-
cia comum como eu falei, acho que qualquer um usa, en-
tão o frasco combinas sim. 

QUINTO PERFUME - THATY
Lembro o nome do perfume, mas esse perfume é bem 

comum é bem elaborado, é o Thaty do Boticário?
Sim é esse mesmo.
Ele é um perfume bem alavandado.

Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?
Para mim ele remete a sensação mais de natureza mes-

mo, lavanda mesmo, limpeza na verdade, porque lavanda 
é aquele cheiro de limpeza, bem o que eu sinto com esse 
perfume e ele me remete isso essa questão da limpeza.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Sensação de limpeza, casa limpa, banheiro porque tem 

muita lavanda. Lavanda você sabe né é mais produto de 
limpeza mesmo.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Deixa eu ver. Esse aqui é o retângulo né?
É.
Então para mim é a grande e quadrada. Acho que por 

isso, é usado em ambientes de limpeza sabe, esses am-
bientes tipo banheiro, porque para mim eu não vejo mui-
ta gente usando perfumes como esse de lavanda, em-
bora esse Thaty muita gente usou, mas hoje em dia não 
vejo muito mais, mas eu sinto muito cheiro de lavanda 
elas banheiros nas casas por isso mais, por isso remeta 
ao quadrado.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Para mim, a embalagem, acho que combina sim. É uma 
embalagem bem interessante, acho que foi uma das pri-
meiras embalagens do Boticário, para mim combina sim. 
É uma embalagem bonita! Para mim combina sim.

SEXTO PERFUME: AZZARO
Estamos quase acabando rs. 
Já está acabando?
Já sim.
Nossa, eu já senti 70 fragrâncias em um único dia.
Uau ele é bem, tem muita madeira muito especiaria. Ele 

é bem parecido com Malbec também, mas ele é mais... 
mas tem umas notas diferentes. Quantas coisas diferentes.

Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?
 Eu imagino um homem chique, um homem sofisticado 

usando esse perfume assim. 
E que sensação tem o perfume mais cheio ou se é um 

perfume mais encorpado?
Ah ele é bem encorpado, é bem cortado tem bastante 

especiaria, bastante madeira, uma das madeiras mais so-
fisticadas que vai assim nesses perfumes.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Lembra um homem mais moderno, mais sofisticado, 

mas não é aquele homem esportista mais largado, aquele 
homem geralmente chique.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Esse aqui, que ele é redondinho assim cheinho, então 
essa aqui. (O círculo)

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Mais ou menos eu acho que podia ser assim um pouco 
mais diferente.

Como assim diferente?
Ah eu acho que essa embalagem é muito simples, por-

que amor é uma fragrância muito conhecida e muito boa. 
Porque é muito conhecido o Azzaro, então podia ser um 
frasco com mais detalhes. Claro dentro do masculino tam-
bém não precisa ser cheio de fru-fruzinho, mas podia ser 
um frasco redondo com alguns detalhes...

Você acha que o redondo então remete a algo mascu-
lino e não quadrado.

Ah depende. Não que se remete entendeu, mas para 
mudar o frasco, para não ficar uma coisa, quadrado é 
muito comum porque assim se você for reparar, a maioria 
dos perfumes masculinos são tudo assim de formas qua-
dradas, sempre tem um molde quadrado então redondo 
poderia dar uma mudada.

Eu falei do redondo tipo para mudar, mas qualquer outra 
forma geométrica diferente para sair desse quadrado né!

EXTRA...
Quando quer se criar uma fragrância, vai um briefing 
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pras casas de fragrâncias, pra se criar uma fragrân-
cia, e nesse briefing vai para que público vai ser essa 
fragrância.

Então vamos supor, vamos criar um novo perfume fe-
minino. Então vai um briefing para que tipo de mulher vai 
ser criado esse perfume. Se é uma mulher sedutora, se é 
uma mulher moderna, se uma mulher mais clássica ou se 
é uma mulher mais delicada, mas romântica. 

Ah sei lá, então vamos supor que seja uma mulher 
romântica.  

Então vai ser criada a fragrância lá e o frasco tem tam-
bém que condizer com o estilo do tipo de pessoa (o públi-
co-alvo), isso... o público-alvo, não adianta você criar um 
perfume com a fragrância por exemplo Floral Frutal, bem 
suave e você colocar uma embalagem vermelha, bem 
grossa, não vai combinar! 

Agora se você for fazer uma fragrância delicada, tem 
que ser uma embalagem romântica, uma rosinha, um 
design suave e mais delicado, um coraçãozinho, sei lá 
uma coisinha mais delicada que combine com a fragrân-
cia e o público alvo.

Então tudo tem a ver com o público-alvo, mas a fragrância 
tem que ter a ver também junto com o design do produto.

Então assim o que a gente está descartando aqui a 
gente descartou a possibilidade dos produtos serem 
criados para algum estilista especificamente porque aí 
eles não têm um pensamento no conteúdo em si eles 
pensam mais estereótipo daquela pessoa, exemplo per-
fume da Lady Gaga que ele parece mais uma espaçona-
ve, porque a Lady Gaga é toda a cibernética porque ela 
gosta dessas coisas diferentes...

Sim, mas neste caso é outra coisa, porque aí nesse 
caso é um perfume da Lady Gaga, porque a fragrância 
tem que ter a ver com a personalidade da Lady Gaga,  
e o design também tem que ter a ver com a Lady Gaga. 
Então na verdade esse público não vai atingir um deter-
minado público de pessoas na verdade esse perfume 
vai atingir os fãs da Lady Gaga. Então quem é fã da 
Lady Gaga vai comprar o perfume simplesmente por-
que tem a ver com a Lady Gaga e não porque tem a ver 
com a pessoa.

Exatamente e foi justamente isso que você captou 
na sua fala agora, que a gente tá tentando ver se é 
real, se o conteúdo condiz com o frasco, por isso que 
nós escolhemos esses perfumes. Cada um aqui é de 
uma família olfativa diferente, quatro deles foram in-
dicados pela Renata, os outros dois a gente que es-
colheu, mas são perfumes que também estavam lá na 
exposição da Renata.

Até imagino quais foram os que ela escolheu...

Olha ela escolheu o Malbec, o CK One, o Angel e Flor 
de Maracujá. 

Eu pensei que ela tinha escolhido Azzaro, porque o 
Azzaro, ela apresenta muito nas aulas dela.

Não o Azzaro não e nem o Thaty. Esses dois fui eu 
quem escolhi. 

Ela gosta e ela bem fanática pelo Malbec, porque o Mal-
bec a empresa brasileira, é bem interessante ela gosta!

O Angel também... não sei, ela sabia que eu ia vir aqui 
por isso que ela escolheu hahahaha, porque ela sabia 
que era apaixonada por esse perfume também.

A gente quer saber se o que é contigo combina com 
frasco do que o contém.

É depende muito do briefing de cada perfume

Exatamente.
O Angel por exemplo, (...) na verdade, o público alvo é 

de uma mulher mais sedutora, uma mulher que gosta de 
chegar chegando, porém, o perfume não foi criado com 
esse propósito ele foi criado inspirado na infância do 
Thierry Mugler. Que tem a ver porque na infância dele, 
ele lembrou de algodão doce e coisas doces que vão no 
perfume. Tem aquela coisa da estrela também que ele 
gosta muito.

E que remete àquilo que você disse na sua entrevista, 
que te lembra doce.

Exatamente, então a proposta do perfume não foi 
para uma mulher específica, na verdade foi uma lem-
brança dele que remeteu a fragrância então a embala-
gem tem a ver. 

Agora no caso do Azzaro eu não sei, eu não lembro qual 
foi a proposta. Para mim o Azzaro é um perfume chic, 
para o homem mais moderno, mas sofisticado, mas não 
é aquele homem esportista mais largado, aquele homem 
geralmente chique também pode ser que tem a ver a pro-
posta da embalagem, porque a embalagem é discreta e 
talvez seja por um homem mais discreto também, tudo 
vai do que condiz.

Porque às vezes a gente pensa muito do nosso lado: aí 
essa embalagem podia ser assim! 

Mas se for olhar por esse lado se você for ver o briefing 
do perfume e o tipo de perfume, mesmo sendo uma em-
balagem simples você vai por esse caminho também.

(...)
Bom faz muito tempo que eu não tenho aula de Mar-

keting e nas aulas de Marketing que a gente tinha essa 
questão da embalagem. Eu acredito que quando se é 
passada a embalagem, também se é passado o briefing 
do perfume. Briefing assim, na verdade é passada a fra-
grância do perfume para as pessoas saberem e o pú-
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blico alvo, para ter a ver, porque se não, fica realmente 
estranho. Embora tenha muitas fragrâncias hoje em dia 
que, às vezes eles fazem uma fragrância muito boa e 
fazer uma embalagem tão simples que fica muito sem 
graça. Tipo o CK One por exemplo, para mim a embala-
gem do CK One é muito sem graça.  Porque a fragrância 
é boa mesmo sendo um perfume mais de esporte, mais 
fresco, poderia ter uma embalagem remetendo a isso 
também, porque geralmente quem usa CK One, o tradi-
cional, são aqueles homens que jogam bola, que passa 
depois porque uma fragrância mais cítrica aromática é 
mais esporte. Um homem executivo dificilmente você vai 
ver utilizando CK One numa reunião.

Então tem muito isso... 
(...)
Deixa eu te falar antes que eu esqueça do café, toda 

loja de perfume tem um potinho com café para cheirar, 
e a gente aprendeu isso na aula isso é muito tabu, que 
não adianta na verdade é o contrário atrapalha, por que 
porque o café ele tem um cheiro e você vai sentir você vai 
cortar o cheiro da fragrância, mas o seu nariz vai ficar com 
o cheiro do café, que vai interferir em outra fragrância que 
você vai cheirar e não vai adiantar nada.

Então o café é assim, pra mim não influencia tanto por-
que já estou acostumada, mas pra pessoa que não têm 
costume  e que vai chegar muita fragrância, então é im-
portante, é que na pele ela não esteja usando nada,  nem 

creme, nem perfume nem nada para quê, porque se o na-
riz dela estiver muito carregado ou sensível,  o que ela vai 
fazer ela vai sentir assim (cheira forte o pulso) a própria 
pele, porque a própria pele não vai ter nada e aí ela vai 
sentir assim (cheira novamente forte o pulso),  geralmen-
te o braço né o antebraço porque fica mais próximo, ela 
vai sentir, sugar, tomar uma água também é bom, pra que 
quando ela sentir a pele dela, ela  não vai sentir cheiro de 
nada mas isso vai limpar o nariz da fragrância porque se 
você for colocar o café,  o café não vai assim ele vai cortar 
o cheiro da fragrância...

E maçã, a mesma coisa?  Já me falaram de maçã tam-
bém.

Não, é tudo a mesma coisa, você tem é que sentir 
parte da sua pele que não tenha cheiro nenhum, se 
você tiver creme ou perfume na sua pele não vai adian-
tar nada, porque você vai sentir o cheiro do perfume e 
do creme que você está usando.  Então sua pele, prin-
cipalmente essa parte do braço é bom não ter creme e 
nem perfume.  Aí você vai sentir o cheiro da sua pele 
que não tem cheiro de nada e vai limpar o seu nariz...  
Tomar uma água também é bom porque vai limpar a 
garganta e tudo, porque quando a gente sente um chei-
ro muito forte vai na garganta também e pronto. É mais 
simples do que café.

Uma das primeiras coisas que a Renata e a Márcia ensi-
naram pra gente foi sobre isso...
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ANEXO B - ENTREVISTA 2

Identificação/data: Homem, 29 anos - 07/12/2016.
Formação: Sou Ator, fiz Educação artística – bacharela-
do em Artes Cênicas. Extensão em sonoplastia ligado à 
musicalidade se cinemas e teatros no geral. Fiz curso de 
Avaliação Olfativa e agora estou me formando como Mas-
soterapeuta.

Fora a Pós que estou concluindo também de Gestão de 
Relacionamento com o Cliente. Sou generalista, mas vou 
englobar todas em uma função só. Vou juntar todas as 
minhas funções numa clínica, quero mais a área da saú-
de, pra pegar a massoterapia como função principal, mas 
usando musicoterapia, arte-terapia de maneira geral e o 
aromateriapia.

APRESENTAÇÃO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.
Vou dar em sua mão, você não precisa adivinhar, mas 

apenas conhece-las. Essa é a elipse. Não é redondinha 
nem oval.

Isso, a próxima um cubo (certo), um cilindro (certo), 
uma esfera (ok), aqui uma pirâmide com base triangular e 
um paralelepípedo (sim, sim)

Você gosta de perfume?
Sim, amo!

PRIMEIRO PERFUME - ANGEL
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Você quer que eu diga as sensações que me traz? 
É sensação.
Me vem um ambiente fechado ne, uma casa como se fos-

se um guarda-roupa, lembra um pouco da casa da minha 
tia, quando você abria os guarda-roupas de madeira, ela 
tinha uns vestidos e tinha um pouco esse cheiro, gavetas. 
Então é um pouco sufocante, por ser um ambiente muito 
fechado, então você abria as gavetas, portas e tinha esse 
cheiro sufocante. Que é um misto de madeira com ar, po-
rém agradável, que tem um toque adocicado, leve, então 
roupas limpas, perfumadas, com aquele resquício de per-
fume. Sufocante, porém agradável ao mesmo tempo.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Eu já falei, lembra da casa da minha tia do guarda-rou-

pas dela...

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Me lembra mais a pirâmide, a pirâmide. 

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Rs, conheço esse perfume de algum lugar rs. Acho 
que essa forma, essas pontas piramidal, formato de 
uma estrela cadente (enquanto apalpa a embalagem 
vai descrevendo).

Diferente esse, o Patchuli tá gritando aqui rs. Esse doce 
que dá esse agradável do Timoltol. 

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu 
do cheiro, ou no olfato?

Combina muito, combina com o frasco.

SEGUNDO PERFUME - CK ONE
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Ele é leve, suave, fresco, doce ao mesmo tempo, 
aconchegante. Ele me remete também quando eu ia 
pra Bahia, no sertão, na casa de parentes, tinha uma 
fazenda de um, de um... como se fosse parente, ami-
go do meu pai, como se fosse irmão, e a fazenda era 
muito aconchegante, a fazenda não tinha luxo, mas 
tinha um cheiro na casa que a gente não sabia des-
crever e não era perfume. O lençol, o colchão tinha um 
cheiro agradável. Naquele calor muito forte o colchão, 
a casa tinha um frescor inexplicável. Então remeto a 
esta casa fresca, num lugar superquente sabe. Um oá-
sis no calor.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Já falei da memória rs.
 

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Eu fico meio em dúvida, eu colocaria duas formas tan-
to o paralelepípedo quanto a esfera. São bem diferentes, 
são bem contrastantes, mas ela é redonda a fragrância, 
ela é agradável, ela te faz levitar como se fosse uma 
bolha de sabão, porém ela é clássica, não tem muitos 
rodeios néh. Então seria um paralelepípedo porque ela 
é retilínea, é clássica pros designers né. Talvez seja um 
pouco o caso da bola em si, ela é redonda, é clássica, 
não tem faces.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Parece o Light blue, não é?
Não, esse é o CK One.
CK One, ah tá, tô cum um aqui na mochila. Ah não tem 

o que né, porque ele é retilíneo, ele é reto, com as pontas 
quebradas, meio redondas. É quase um paralelepípedo 
também néh. Enfeites na embalagem que deixam ele 
clássico, direto, preciso.
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Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu 
do cheiro, ou no olfato?

Pra mim também combina.
Sabe a minha professora de embalagem, ela falava as-

sim: Então esse perfume lembra o que? Aí eu começava 
a descrever: Então esse perfume é pra homem assim, de 
tantos anos, que tem tal perfil, esse perfume tem cara de 
ser uma embalagem preta, de madeira, não sei o que...

Ela ficava assim de olho estatelado: Como você sabe 
disso? Você está vendo a caixa?

Porque o perfume foi exatamente isso, esse é o objeti-
vo, essa foi proposta.

Porque o principal do avaliador olfativo, não é tanto sa-
ber: ah tem Rosa aqui... é interessante e importante você 
saber, mas os outros à mais, a sensação que é o principal, 
ter no nariz.

TERCEIRO PERFUME - MALBEC
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Ele é seco, bem pontudo, um pouco sufocante, leve-
mente adocicado, atalcado né.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Lembra um pouco da lavanderia de uma tia minha, ti-

nha uma casa lá na Paulista e a lavanderia fica perto 
do jardim. Tem cheiro de roupa limpa, com o perfume 
do amaciante, juntamente com esse ar rústico das plan-
tas lá de fora. Sufocante talvez um pouco de lavanderia, 
esse ar quente.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Eu creio que essa ó.… essa aqui ô. Porque é disforme, 
não é comum... a elipse. Ele tem o seu começo e seu fim, 
porém não tem aquela forma... dá um estranhamento de 
início, então você olha assim, nossa que é que é isso? Aí 
você para, investiga, vê onde ele começa, pra onde ele 
vai, então...

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Acho que essa embalagem condiz com o perfume, 
você sabe onde começa e onde termina mas dá um es-
tranhamento, parece que está faltando alguma coisa 
aqui. Ele é conhecido né. Ele é um círculo, é um triângulo 
o que ele é?

Ele é pontudo e até um pouco sufocante, e essa emba-
lagem tem essas partes pontudas mesmo.

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu 
do cheiro, ou no olfato?

Tem um design interessante, dá um estranhamento 
gostoso pra variar.

QUARTO PERFUME - MARACUJÁ
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Festa de criança rs. Esse frutado dele me lembra sham-
poo sabe, shampoo de criança, bexiga de aniversário de 
criança. Então tudo nesse clima teen. Ele é pontudo e dá 
um tom de ardência, um frescor no nariz, quase cítrico 
ne, como se fosse um grapefruit, frutas vermelhas talvez. 
Maracujá? É azedinho e doce ao mesmo tempo.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Memória é festa de criança.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Eu colocaria também de novo a esfera, é quase um mis-
to também, vou pegar tanto a esfera quanto... coisas dife-
rentes também... isso é complexo de explicar rs

Acho que pelas formas geométricas dos objetos que 
vem na cabeça. Um bolo, uma bexiga, são coisas dife-
rentes na cabeça por trás dessas formas. Uma bexiga 
perfumada, então vem a esfera, como forma de balão, 
porém vem criança, de presente da festa de criança, 
ou um bolo.

Esse parece o creme da Natura.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

É frutado, só pode ser Natura né. Eu não sei, eu fico 
meio receoso com esse formato de garrafa tradicional ou 
de suco, sei lá, dá uma conotação estranha pra fragrância 
né. Esse aqui é um perfume que vou perfumar que dá 
lembrança a o que, um suco? Uma bebida?

Então que forma lúdica ou que história que conta essa 
fragrância pra ser assim?

 
E o frasco você acha que condiz?

Essa curvatura do corpo para a ponta da garrafa, 
acho até que interessante pois tem uma quebra, porém 
o conjunto em si me remete a uma garrafa de bebida, 
um suco, sei lá. Garrafa de vinho, garrafa de bebidas 
em geral né. E essa parte que fica afinada aqui na ponta 
né, essas garrafinhas que são gaseificadas, como chama 
aquela bebida? Que são gaseificadas, bebida alcoólica 
mesmo, tem de maracujá, tem de maça... Keep cooler.. 
Hum Smirnoff isso...

QUINTO PERFUME - THATY
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Sensação de limpeza. De limpeza, mas não no sentido 
bom da limpeza. Parece que você acabou de limpar uma 
casa. Comparar o perfume com limpeza de casa, muitas 
vezes você até ofende o perfume rs. Ele é agradável sim, 
ele é um perfume verde, herbal, tem seu frescor, tem um 
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leve mentolado que deve ser ar do frescor talvez, traz, 
mas segurança, uma calma... 

Esta essência lhe traz algo na memória?
Lembra aquele conforto de uma casa limpa, de roupa 

limpa talvez.
Na verdade, não é uma memória específica, mas eu 

viajo por alguns caminhos, eu viajo por uma casa limpa, 
alguns jardins, esses parques que existem. Esses par-
ques mistos de cheiros de ervas. Me lembra o jardim bo-
tânico lá do Paraná, lembrei agora, esse misto de ervas, 
esse frescor, é fria a fragrância né, então combina com o 
clima de lá também.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Talvez a pirâmide de novo, é agradável de ficar admi-
rando ela, acho que remete à várias visões, várias for-
mas, vários ângulos né. Você precisa parar e ver o outro 
ângulo. Você não consegue ver exatamente o mesmo 
ângulo meio a meio né.

Você tem que focar num ângulo, ver tal matéria prima 
dessa fragrância, depois olhar num outro lado, as facetas 
que tem esse perfume. E ele é muito “básico” né, entre 
aspas, ao mesmo tempo.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Não tem nada a ver com o que eu disse, rs. É que o 
formato já está especificado em uma coisa clássica. Essa 
embalagem de perfume é o clássico, dos clássicos da em-
balagem de perfume francês que veio há séculos pra cá.

Eu sei que a ânfora tem toda uma história, mas inde-
pendente da questão da ânfora ser icônica no O Boticá-
rio, mas você acha que condiz?

E o frasco você acha que condiz?
É que fugindo do ícone, da fragrância com a embalagem 

em si, foge um pouco talvez, porque a fragrância não é 
uma coisa clássica. Tem um ar de mais moderna pra ser 
uma embalagem tão rústica, não, não é que a embalagem 
seja rústica, mas seja antiga. Ela traz uma memória clás-
sica, retrógrada, uma coisa meio do século XIX.

Sabe não é um perfume francês, não é um floral branco 
pra ser essa forma. A fragrância não é redonda, ela tem 
que ser mais moderna talvez, quebrar um pouco isso.

SEXTO PERFUME - AZZARO
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Esse aqui me lembra um pouco meu primeiro emprego, 
aquele escritório com carpete, bancos de couro, até um 
pouco sufocante né. Aquele clima pesado de escritório, 

aquela tensão de primeiro emprego... Ele é muito tradicio-
nal, clássico. Ele é agradável por ser uma fragrância gos-
tosa, porém ele traz um certo desconforto, uma tensão. 
Você quer estar ali, mas tem uma tensão no clima ali né.

 
Esta essência lhe traz algo na memória?

Ele é muito forma, você quer estar ali, quer aproveitar 
mais o ambiente, mas tem uma ditadura que te reprime, 
fica no seu cantinho. Um ar mais de empresário, tem mui-
to cheiro de couro, de bolsa de couro, bancos, carpete, 
esse ar mais fechado de escritório.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Um cubo. Ele não te dá ar pra pensar muito sabe, é 
aquilo, não tem outras visões, ele tá num comum, num 
clássico, é o seguro, não sai dessa segurança, no formato. 
É igual as cores né, você pensa num círculo, quadrado, tri-
ângulo e quadrado é a forma mais comum, mais segura, 
mais clássica que existe. Mas um Art nouveau, Art nouve-
au não, Art decô. 

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Combina as formas, apesar de ele ser praticamente um 
paralelepípedo, mas é discreto essas pontas quebradas, 
tem uma sofisticação, é clássico, porém tem uns detalhes 
que deixam ele mais nobre, mas jovem digamos assim. 
Tanto clássico como jovial. É aquela sanca no escritório 
que deixa a sala mais bonita né, ou tão comum. Ou aquela 
estampa da cadeira que ninguém percebe direito, mas está 
ali e dá um ar diferente, mas ainda dentro do escritório.

Esse aqui é o Harmani?
Não é o Azzaro

EXTRA...
Pode colocar também a textura do vidro nessa pesqui-

sa, menos a ânfora, pois até a textura, lembra, por exem-
plo a textura da Avon, os perfumes tem a mesma textura, 
ou veja os perfuminhos franceses, tem o mesmo formato, 
então a ânfora não porque esse foge. 

Eu vejo a ânfora penso em floral e não em herbal.
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ANEXO C - ENTREVISTA 3

iIdentificação/data: homem, 28 anos - 07/12/2016.
Formação: Vou me formar em análise e desenvolvimento 
de sistemas pela Faculdade Anhanguera de Jundiaí. Já fiz 
curso na área de informática, informática avançada, Ex-
cel, Word, Internet, fiz curso Musical, sou baterista. Come-
cei com 8 anos e já toquei com bandas.

APRESENTAÇÃO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.
Já reconheci as formas geométricas, esse é o triângulo né?! 

Você gosta de perfume?
Gosto.

PRIMEIRO PERFUME - ANGEL
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Que sensação? Olha esse perfume tem uma sensação 
de amor, tem um cheirinho gostoso, né assim suave, não 
é aquele cheiro muito agressivo, ele vai entrando assim 
devagarzinho na veia nasal. Ele tem o cheiro assim de 
uma pessoa amorosa. A sensação dele é essa, uma sen-
sação suave e bem agradável.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Não, esse não. Ah ele me lembrou o cheiro de fruta, 

posso estar enganado, mas ele me lembrou o cheiro de 
manga. Manga é.

 
Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Agora você me pegou hein moça, ô louco aí você brin-
cou comigo rs.

Pra mim é esse aqui ó, elipse, porque o modelo dela é 
bem parecido com o aroma. Pra mim ela é assim, eu acho 
ela meio oval né, e esse aqui ele é bem parecido. Enten-
deu, ela é bem redondinha né.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Bonita, é uma estrelinha.

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu 
do cheiro, ou no olfato?

Ai ai e agora? Rs
Deixa eu ver, não, não condiz, pra mim não. Eu não sei te 

explicar o porquê, fico sem resposta, deixa eu tentar achar 
alguma resposta, mas assim de primeira instância...

SEGUNDO PERFUME - CK-ONE 
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Já senti esse cheiro. Esse perfume me dá uma sen-

sação de amizade, de você gostar de estar próximo de 
alguém. Eu já tive uma namorada que só usava esse 
perfume e quando ela usava esse perfume ela me fazia 
sentir muito feliz perto dela, de querer ficar muito perto 
dela, por causa desse perfume. Eu gosto muito desse 
perfume, muito.

Ele pra mim é um perfume suave, que traz a amizade, o 
querer estar junto.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Ele me traz a sensação de lembrar de alguém querer 

estar com alguém, de você gostar de estar com alguém. 
Ele me fez lembrar de momentos que eu tive com esse 
cheiro, despertou.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Eu daria a forma do retângulo, é uma coisa direta. 
Quando você sente esse perfume você quer estar com a 
pessoa, então você vai em direção à pessoa. Quando você 
quer estar com alguém, você não vai direto a ela? Então o 
retângulo pra mim é algo direto. 

O quadrado também serve né, também daria, porque se-
ria uma coisa que você tá em volta da pessoa, tipo você 
pode estar na frente, está do lado, do outro ou atrás. Então, 
o quadrado acho que encaixaria também, estaria próximo.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Se a embalagem demonstra o que eu sinto?
A embalagem combinou né, ela é comprida, retinha, ela 

tem as formas arredondadas, é uma embalagem bem su-
ave pra você pegar e segurar. 

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu 
do cheiro, ou no olfato?

Condiz

TERCEIRO PERFUME - MALBEC
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

O cheiro desse aqui é bem parecido com aquele primei-
ro eu você deu. Tá bem parecido com o primeiro que eu 
coloquei essa figura aqui ó.

(Pedi para ele limpar o olfato cheirando o pulso)
Ah não é diferente, esse daqui você quer que eu fale?
(Claro que quero! rs)
Esse daqui ele traz uma sensação assim, de uma pes-

soa assim, ele traz uma sensação de raiva. Pra mim, é 
de raiva por ele ser um perfume muito forte. Você enten-
deu tipo, ah hoje eu não tô pra muita coisa! Assim. Hoje 
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eu não estou pra muita coisa, pra muita conversa. Esse 
perfume me traz isso. 

Esta essência lhe traz algo na memória?
Na memória, de instância não ativa não. Não lembra 

nada não. Na verdade ele é muito idêntico ao outro que 
você me mostrou.

Não, não é não, você quer que eu lhe mostre o outro 
novamente? (Mostro o perfume.)

Ah não é não, aquele lá tem mais ardência. (Falando do 
CK One) Ele é mais suave que esse, desculpa!

Então, mas não me ativa... aquele ele tem, vamos su-
por, você tem um som que começa do grave para o agudo, 
é aquele. E esse ele começa do agudo para o grave. Aque-
le ele começa quente e termina frio, esse ele começa frio 
e termina quente. Você entendeu?

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Esse aqui (pega o cilindro). Ah porque o cilindro ele 
começa, aqui enrolou né, eu não sei se ele tem começo 
e fim rs, eu acho que tem né. O cilindro teria que ser 
mais um cone que começa grande e aberto e termina 
pequeno. Então ele começa e demora pra terminar en-
tendeu? Por isso que eu relaciono ele com o cilindro, ou 
o cone, entendeu?

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Hum, o Malbec que eu tinha não era assim, esse 
daqui é um modelo novo né. O que você quer que eu 
ache aqui? Rs

Ah ela é uma embalagem robusta, uma embalagem 
forte e não tem suavidade pra você segurar. Ela não tem 
uma suavidade de –Nossa você segurou uma embalagem 
suave igual o anterior que você me deu. Você entendeu, 
ela é mais uma embalagem robusta e agressiva.

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu 
do cheiro, ou no olfato?

Condiz, algo agressivo.

QUARTO PERFUME - MARACUJÁ
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Um esse é bom, gostoso, esse é delicioso, muito bom. 
Sensação de amor, de amizade, de gostar, sensação gos-
tosa sabe, sensação gostosa. Muito bom, muito bom.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Traz felicidade, traz momento bom. Assim, me lembra 

o amanhecer, o amanhecer num dia bem bonito num 
domingo de manhã, quando você acorda assim e escuta 

aquele barulho de pássaro, aquele som gostoso, aí você 
tem a sensação de amanhecer, aquele ar puro sabe?! Me 
lembra isso.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

A bola, o círculo, uma esfera rs. Porque é uma coisa de 
natureza é o planeta. O amanhecer, o clima tá onde? No 
planeta, então é uma esfera.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Nossa pra mim, sei lá, parece uma garrafa. Parece não, 
é uma garrafa, é o formato de uma garrafa, mas é suave 
sabe. Tem suavidade na embalagem, a embalagem suave 
pra você segurar, é bem cabível na mão, caso você for 
estilingar (faz o movimento de alguém passar o perfume), 
não sei como falar, mas é bem suave. Tranquilo, bem de 
boa pra você segurar, mas não convém.

 
E o frasco você acha que condiz?

Não pra mim não condiz não. Não condiz com o cheiro.

QUINTO PERFUME - THATY
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Ai credo, parei com esse. Esse não é bom não, esse é 
muito agressivo. Ah a mesma sensação que eu descrevi 
do outro, ela é quente muito ardente, é pra aquelas pes-
soas muito temperamental.

 
Esta essência lhe traz algo na memória?

Traz confusão, traz briga, sensação de agressividade, 
uma coisa agressiva.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

O triângulo é agressivo, ele tem três pontas, embora te-
nha uma ponta maior e as outras pequenas, é o triângulo.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ah a embalagem não contradiz o que eu disse rs. Ela é 
grande, começa pequenininha e depois explode.

E o frasco você acha que condiz?
Condiz sim.

SEXTO PERFUME - AZZARO
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Pra mim é uma sensação de... Assim ao dormir né, 
quando você vai dormir, você gosta de dormir com um 
cheirinho, um cheiro assim de tranquilidade. Esse é, pra 
mim é um cheiro de tranquilidade tipo, quando você dei-
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ta pra dormir, aí você chega de um lugar assim cansado, 
toma um banho, aí passa um perfuminho desse, deita 
pra ir dormir. Me dá um cheirinho assim de tranquilidade. 
Frescor disso.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Essa não, não hum hum.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Vixi rs. Aí você me complica, e muito. Não bate aquele 
cheiro com nenhum desse aqui ó. E agora que que eu faço?

Tô pensando aqui qual que cabia mais ali com aque-
le cheiro... esse aqui, triângulo porquê... empresta ele de 
novo? Pode ser que eu mude de ideia. 

Não triângulo não, esse aqui ó, o quadrado, por lembrar 
assim um quarto quando você vai dormir.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Não gostei da embalagem não. Ele tem um relevo no 
nome aqui embaixo né. Azzaro.

Sabe que eu não sei, deixa eu ver, é isso mesmo!

E o frasco você acha que condiz?
A embalagem não se relaciona com ele, ela é quadra-

da, não tem suavidade, ela não demonstra o que ele de-
monstra. É retangular, escolhi o quadrado por ser tipo 
um perfume que nem eu te falei, um perfume que você 
passa quando você vai dormir, um perfume que repre-
senta uma tranquilidade, entendeu? Mas ele é bem su-
ave, quer dizer você toma um banho e passa ele bem 
pouquinho, daí ele mão incomodar, não é cheiro que vai 
incomodar. Pra mim.

Mas é como se fala, cada gosto é gosto né.
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ANEXO D - ENTREVISTA 4

Identificação/data: homem, 22 anos - 07/12/2016.
Formação: Estou no segundo ano do segundo colegial. Já 
fiz curso de logística na Unifiel.

APRESENTAÇÃO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.
Retângulo, círculo, quadrado, cilindro, retângulo, elipse. 

Você gosta de perfume?
Gosto.

PRIMEIRO PERFUME - ANGEL
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Esse tem o cheiro doce. Meio enjoativo, me lembra o 
shopping, um lugar gostoso. É enjoativo, mas é gostoso, 
o cheiro é bom, mas depois de um tempo fica enjoativo.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Não, não ia nada na memória. Você me pegou agora, 

não sei. Não vem nada na cabeça.
 

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

O cilindro eu acho, ah porque é diferente, o cheiro tam-
bém é diferente e daqui esse é o mais diferente também.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Bem diferente essa embalagem ne? Ah diferente, igual 
o cheiro.

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Não tem a ver não, porque o cheiro parece mais simples 
e esse vidro é muito exótico, é diferente demais, acho que 
é isso.

SEGUNDO PERFUME - CK-ONE 
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Ah é bom, acho que eu já senti esse cheiro agora da 
onde?

Traz sensação de calma, gostei.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Acho que eu já senti em algum lugar agora onde eu não 

sei, já senti esse cheiro. Me lembra planta assim. Ah é 
isso cheiro de planta mesmo.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Ixi. Acho que essa aqui, esqueci o nome, a elipse. Não 
sei explicar por que. Não sei só sei que a forma de ter o 
cheiro é meio diferente, acho que é isso.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

O cheiro é meio simples e meio suave, o cheiro é meio 
simples assim, não sei te explicar direito. 

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

A embalagem combina com esse cheiro.

TERCEIRO PERFUME - MALBEC
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

O cheiro é forte desse daqui. É bom porque eu gosto 
de perfume de cheiro forte, é bom. Eu gosto de me sentir 
cheiroso, aí eu uso os perfumes mais fortes.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Lembra da minha família, da parte dos homens, porque 

a minha família também gosta de perfume forte, meu tio 
e meus primos. Gostei desse aqui.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

O retângulo, porque geralmente os perfumes assim, as 
caixinhas são mais simples, não tão grande mais. Não sei 
a relação.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ah lembrei do meu tio, é um cheiro forte e o vidro é meio 
elegante também, é bom. É uma mistura do retângulo e 
do triângulo.

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Sim condiz, é um cheiro forte.

QUANTO PERFUME - MARACUJÁ
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Esse é um cheiro bom e forte. Ah não sinto nada.... É 
bom porque lembra o cheiro de sabonete, lembra banho, 
a sensação de banho.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Me lembra o passado, é banho, era esse cheiro que tinha 

o sabonete que eu usava, mas assim de lembrança nada.
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Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Acho que a elipse porque lembra o formato, e se não for 
sabonete estou muito errado, mas lembra sabonete.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

É um perfume? (sim). Esse aqui eu não sei.
Esse aqui não. Ah não sei esse aqui é difícil.
 

E o frasco você acha que condiz?
Ah pode ser que condiz, acho que combina. Porque eu 

não sei dizer. 

QUINTO PERFUME - THATY
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Esse aqui eu não gostei não. Esse aqui é um cheiro forte 
e estranho, não sei.

É uma sensação de pensativo, porque você sente e fica 
pensando, tentando entender e separar o cheiro desse 
perfume, mas é bem forte.

 
Esta essência lhe traz algo na memória?

Não esse não.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Essa aqui, a elipse. Porque os dois são mais diferentes 
dos outros, mas acho que não é só aquela, devia ser um 
retângulo e tipo vamos lá, ou o quadrado. Não deixa só ela 
mesmo. É só ela.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ah é bem estranho igual ao cheiro, é bem diferente.

E o frasco você acha que condiz?
O frasco condiz.

SEXTO PERFUME - AZZARO
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Ah a sensação de que esse cheiro não é estranho pra 
mim, mas ao mesmo tempo eu não sei de onde que é. 
Parece que eu já senti, é bom, mas de onde que é?...

Sentimento? Me deixa tranquilo. Tranquilidade.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Lembra. Me traz algum lugar do passado que eu já senti 

esse cheiro, mas onde que é... E esse lugar parece que 
era bom, é alguma coisa boa.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Ah vou escolher o quadrado, porque eu não sei te res-
ponder o porquê do quadrado.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Não conheço, acho que não conheço. Não conheço, 
mas já senti.

E o frasco você acha que condiz?
Condiz, gostei da embalagem e o cheiro é bom também. 

Tinha falado retangular, nada a ver, mas esse combina 
com a embalagem, que pra mim eu gostei.



144 FERNANDA AREIAS P. DALHUISEN

ANEXO E -  ENTREVISTA 5

Identificação/data: homem, 27 anos - 07/12/2016.
Achei muito legal essa questão de aroma, como a gente 

não tem a acessibilidade de poder estar vendo a pessoa, 
então a gente desenvolve outras táticas pra as vezes iden-
tificar uma pessoa da outra. Você sabe que as vezes tem 
alguém ali, mas se a pessoa tem aquele aroma do perfu-
me, você consegue ter uma informação mais rápida, que 
você sabe que tem alguém ali.

Como a nossa sociedade hoje em dia está muito rápi-
da e ao mesmo tempo diversos gêneros, uma sociedade 
informada, ou as vezes que você tem que explicar certas 
coisas, ou a intolerância que é uma outra coisa que está 
muito forte por aí, a gente acaba tendo esses jeitos de 
como lhe dar, como explicar, aí a gente acaba pegando 
essas dicas no nosso dia a dia para até as pessoas que 
enxergam, enfim, pra ficar mais fácil de se comunicar.

As vezes a sociedade vê uma pessoa com deficiência, 
e ela não sabe como se dar, então as vezes a pessoa 
não cumprimenta, ou ela fica preocupada se tem que 
falar alguma palavra técnica, ou as vezes falar uma pa-
lavra diferente.

Sabe os evangélicos fazem uns trabalhos muito bonitos 
com as pessoas com deficiência, os católicos eu conheço 
até grupos que incluem, uns até tocam violão, etc.

Formação: Tenho o curso médio completo e tenho curso 
profissionalizante em auxiliar administrativo.

APRESENTAÇÃO DAS FORMAS GEOMÉTRICAS.
Retângulo, círculo, quadrado, cilindro, retângulo, elipse. 
Foi o único que enquanto reconhecia as formas comen-

tou: Isopor geralmente é um tecido áspero e texturas. O 
isopor também pode ser uma coisa mais lisa. 

Essa daqui a elipse eu não lembro. Cilindro, essa daqui 
eu já vi já.

Pronto todas, beleza.

Você gosta de perfume?
Gosto.

PRIMEIRO PERFUME - ANGEL
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Nossa esse aqui é um perfume masculino, porém for-
te. E eu lembro de um homem quando ele vai sair pra 
se divertir. É um perfume masculino, uma sensação forte, 
de estar bem consigo mesmo, mas... homem assim forte, 
mais elegante.

Esta essência lhe traz algo na memória?

Diversão, lazer seria melhor.
 

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Seria essa forma aqui, o retângulo, pois é uma forma 
alta e mais forte, acho que é uma forma mais forte né?! É 
esse aqui também, é mais alto, a elipse.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Não, não tem. Combinaria mais com o retângulo ou com 
a elipse.

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Não, não.

SEGUNDO PERFUME - CK-ONE 
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Cheiro agradável, porém, quando você sente o cheiro 
aparenta ser de forma moderada, mas forte e um perfu-
me mais feminino

Esta essência lhe traz algo na memória?
Me lembra o hall do meu prédio, geralmente no eleva-

dor as pessoas, quando elas saem cedo pra trabalhar ou 
pra passear, geralmente esse cheiro de perfume já vem 
nesse aroma. 

Outra coisa que vem é que a pessoa se sente mais 
alegre, renovada também, teria mais coerência na sua 
pergunta.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Eu vou querer sentir o cheiro de novo... eu daria um re-
tângulo, porque acho que é a forma menor, retângulo não 
perdão, triângulo.

Pérai que agora você me ferrou tá! Rs 
Pode usar um pouco de criatividade? (Claro!)
Ó eu vou usar a criatividade, pois essa forma seria uma 

forma grande, porém vulnerável e discreta, o cilindro.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ele tem a caixa em Braille? Geralmente alguns perfu-
mes tem as especificações em Braille (Especificamente 
esse não). 

Ah eu acho que não é uma embalagem pequena, tam-
bém não é grande, é de um tamanho moderado, é retan-
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gular... lembra mais um retângulo...

Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Ah ela condiz, combinou!

TERCEIRO PERFUME - MALBEC
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Nossa esse aqui é o que o homem coloca mais forte ain-
da. Geralmente o homem que usa mais forte, geralmente 
a mulher usa mais um leve né. Esse aqui é forte. Ah tem 
mulheres que usam forte também. Uma sensação forte, 
mas seria uma sensação forte presencial pois você sente 
o cheiro e você sabe que tem alguém ali, que passou ou 
está passando. 

Esta essência lhe traz algo na memória?
O cheiro um pouquinho enjoativo. Geralmente a gente 

nota nos perfumes femininos que as mulheres usam você 
consegue sentir ali da esquina, a gente nota mais numa 
estação de metrô ou num local, mas esse tem uma sen-
sação que passa entendeu?

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

A forma que eu relacionaria seria a forma da bola, por-
que há deixa eu pensar, porque a bola é uma coisa redon-
da e o redondo é o que chama atenção e as vezes é mais 
exagerado. Esse cheiro é mais exagerado.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ele não é uma forma redonda, é uma forma de triângu-
lo... é igualzinho a um triângulo né. 

 
Em sua opinião, a forma condiz com o que você sentiu do 
cheiro, ou no olfato?

Acho que não, porque o cheiro que relacionei com a 
bola, eu colocaria esse perfume dentro de uma forma oval 
e não nessa forma.

QUANTO PERFUME - MARACUJÁ
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Esse cheiro é um cheiro agradável. Uma sensação tran-
quila, um ambiente mais sereno, é isso que sinto assim: 
Tranquilidade.

Esta essência lhe traz algo na memória?
Ah traz um jardim tranquilo, só com o barulhinho dos 

pássaros.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Essa daqui o cilindro, pois o cilindro protege. 

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Nossa nada a ver com o que eu falei né, esse parece 
mais uma garrafa. (Não parece sim)

Ah é se eu pensar assim até parece.
 

E o frasco você acha que condiz?
Ah condiz sim, com certeza. 

QUINTO PERFUME - THATY
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

É um cheiro forte, é um cheiro que não me agrada, é 
um cheiro mais daqueles produtos de beleza, sabe, que 
as pessoas colocam... Beleza não, sabe de limpar uma 
mesa, (de higiene), isso de higiene. Tem um cheiro forte e 
no meu caso que tenho rinite se eu ficar muito tempo num 
lugar que tem esse aroma sinto um desconforto.

 
Esta essência lhe traz algo na memória?

Traz uma coisa limpa, organizada, uma sensação de lu-
gar que você pode respirar também, pois quando o lugar 
está muito sujo, tem muito pó e você não consegue res-
pirar também.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Eu vou dar essa forma aqui porque geralmente os pro-
dutos de limpeza são retangulares, agora o perfume. Acho 
que vai ser retangular também. Vamos ver

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ah é redondo! A forma oval pode lembrar um espaço, 
um lugar uma sala...

E o frasco você acha que condiz?
Acho que também condiz por parecer uma sala.

SEXTO PERFUME - AZZARO
Que sensação que você descreve ao sentir este perfume?

Nossa, esse perfume é forte. Sensação forte e áspero, 
uma coisa áspera, pessoa mais áspera, uma sensação 
áspera.
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Esta essência lhe traz algo na memória?
O áspero assim aquela coisa da poluição, seria no dia 

a dia de uma cidade grande como a nossa. Uma coisa 
pesada, áspera, forte demais.

Das formas geométricas que lhe apresentei, qual delas 
você relaciona com este perfume?

Esse aqui o retângulo, pois este foi o que achei mais 
áspero de todos, de todo isopor esse é o mais áspero. 
(Mas você está falando pela textura ou pelo formato?) 
Pela textura. (E pelo formato?) Pelo formato... eu estou 
usando um pouco de criatividade pra responder, mas pelo 
formato eu daria a elipse.

Agora vou lhe apresentar o frasco deste perfume. O que 
você poderia me dizer em relação às formas?

Ah é retangular, mas tem as bordas arredondadas. En-
tão mistura com a elipse.

E o frasco você acha que condiz?
Condiz porque o áspero pesado é uma sensação assim 

que você pode se sentir sufocado.

EXTRAS
Esse celular ainda estou apanhando. A tecnologia está 

aí hoje pra ajudar e ajuda bastante, tanto pra trabalhar 
quanto pra estudar, inclusive a Rede Social, pois a Rede 
Social está cada vez mais unindo as pessoas que lutam 
pela inclusão, mas os amigos que enxergam e as pesso-
as que não enxergam e que as vezes precisam divulgar 
algum trabalho ou alguma coisa diferente. Então sensa-
cional!

Vou dar uma dica, acho que seria legal, as formas de 
desenho quando aparece na televisão eles falam, e texto 
nas redes sociais também falam, seria a audiodescrição, 
seria legal se tivesse uma interação não só falada, mas 
no cheiro, na forma de sentir, por exemplo, essa camiseta 
ela é mais áspera. Seria interessante se tivesse um traba-
lho com a textura, e audiodescrição, como o auto relevo, 
colocar o braile nas embalagens de perfume. A informa-
ção de algo da pessoa que é cega ela pensa mais deva-
gar, as coisas chegam pra gente de forma diferente. Isso 
não só nos perfumes, mas até no estudo, por exemplo, 
a pessoa que é cega, quando ela vai fazer uma fórmula 
de matemática não temos informação de como é a forma 
pra solucionar aquele exercício, e se tivesse nosso cére-
bro trabalharia mais rápido.
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ANEXO F - ENTREVISTA COM RENATA ASCHAR

Entrevista realizada em 22/09/2016.
Renata olha só, eu fiz um levantamento sobre suas pu-
blicações, seu histórico, assisti vários filmes de entre-
vistas suas e encontrei no site do Dorina o conteúdo 
programático do seu curso de Avaliação olfativa. Eu não 
sei se você ainda dá este curso?
Renata: Lá não, lá não

Então, mas este curso e conteúdo me incitaram algu-
mas perguntas. Primeiro quero lhe agradecer por me 
conceder esta entrevista, e quero lhe fazer algumas per-
guntas voltadas para este curso, mas bem nesta ques-
tão olfativa especificamente.

1. Depois de muita pesquisa de sua parte, do lançamen-
to do livro Brasilessência em 2001, recentemente, em 
2010, você lançou um curso de Avaliação olfativa no 
Instituto Dorina Nowill para cegos. Por que a princípio, 
você escolheu o instituto como base pra lançamento 
deste curso? Especificamente por que o cego?
Renata: Na verdade é que tinha um projeto junto com a 
Tânia Bulhões que era fazer um trabalho comunitário, e eu 
já tinha um curso super bem elaborado pra indústria, para 
formar avaliadores olfativos. Quando a Tânia me procurou, 
adaptei esse projeto para uma instituição, e a Fundação 
Dorina Nowill foi quem nos acolheu. Por isso a escolhemos. 
A ideia era fazer um trabalho comunitário e a gente enten-
deu que com as pessoas com deficiência visual seria per-
feito para fazer um trabalho de educação olfativa até pen-
sando nessa questão deles, eu não digo terem um olfato 
melhor, porque tem um olfato como qualquer outra pessoa, 
mas eles usam mais, tem maior sensibilidade, eles usam 
mais que as outras pessoas. Por isso que a gente resolveu 
trabalhar com pessoas com deficiência visual.

2. Em seus cursos você já teve alunos cegos e videntes?
Renata: Bem, este específico do Dorina Nowill era especí-
fico só pra pessoas com deficiência visual, mas também, 
eu já fiz cursos para pessoas videntes não tão grande 
quanto esse.

3. E existe uma maior sensibilidade deles nessa ques-
tão, como você afirmou há pouco, você percebeu essa 
diferença na hora, por parte do aluno, ou não?
Renata: Olha assim, uma maior... eles têm o olfato, eu 
não diria melhor como eu acabei de falar, mas eles usam 
mais do que a gente que enxerga, porque para eles o ol-
fato é um sentido que ajuda a localizar, ajuda para uma 
série de coisas, mas a habilidade ao longo do curso, eu fui 
vendo que, puxa, é uma questão só de treinamento. Você 

pode usar melhor o olfato e identificar mais odores.
4. Nos objetivos do curso que você dava lá, eu puxei o con-
teúdo Vocabulário Olfativo e dentro disso, construção de 
imagens através dos odores. Eu achei isso muito fantás-
tico, pois adentra justamente em meu trabalho. E como 
seria essa “construção de imagens através dos odores”?
Renata: Olha toda essa questão de memória olfativa é 
superimportante. É um treinamento que eu faço até ao 
longo do curso. É a pessoa identificar rapidamente, quan-
do ela sente um cheiro ela identificar, conectar aquilo com 
alguma imagem. Então assim: as vezes, sei lá, você sente 
um cheiro que para você remete a uma coisa específica, 
sei lá, um domingo à tarde na casa da sua vó que aquele 
dia, aquilo tem um cheiro específico para você. Pacthuli 
que é um ingrediente, uma folha que tem um cheiro bem 
seco, que de repente lembra mofo. 

Menta, sabe mentol, lembra Vick..., então a pessoa co-
nectar imediatamente com essa palavra. E aí a gente fa-
zia um treinamento nesse sentido, de ajudar as pessoas a 
conectar com imagens ou lembranças. Isso no momento 
que você vai fazer avaliação olfativa em si, você consegue 
rapidamente ligar esses odores com o que eles conectam. 

O sentido do olfato é um sentido muito primário, a gente 
que desaprende a usar, acho que não somos treinados 
pra usar ao longo do dia a dia da vida. 

Para eles, foi fantástico esse treinamento.

5. Como seria feita a seleção e avaliação de fragrâncias, 
existe a utilização de outros sentidos neste quesito?
Renata: É só o olfativo e a identificação daquilo que ele 
remete.

6. Ainda dentro do conteúdo programático desse curso, 
no tópico de Avaliação Sensorial, existia: Aspectos sen-
soriais em relação a texturas e agradabilidade. Esses as-
pectos sensoriais, você acredita que se referem somente 
à essência ou também tem relação com os frascos?
Renata: Olha muitas vezes esses aspectos sensórias a gen-
te fazia em outros testes, quando você vai avaliar não só o 
cheiro, mas os alunos também passaram por um processo 
de avaliar texturas, as vezes de um cosmético, de um creme.

Mas nada relacionado com o frasco em si, e sim com o 
produto contido, com a textura do produto. Eu tinha até 
uma aluna que ela era super ligada nessa parte de fras-
cos e tudo sabe, tocava, sentia e nossa é encantador tam-
bém, porque os frascos são uma viagem né.

7. Renata, em 1987 você iniciou seu trabalho como de-
signer de perfumes. Você poderia me dar exemplos da 
aplicação de design nas relações olfativas?
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Renata: Nossa tem tudo a ver porque eu acabava desenvol-
vendo não só a parte de design, mas para muitos clientes 
também eu desenvolvia a questão do cheiro. Ajudava tam-
bém nessa escolha, porque o cheiro assim... o sucesso real 
de um perfume não é só uma boa fragrância, a embalagem 
tem que estar conectada com isso, porque muitas vezes 
pelo cheiro, e isso foi até um trabalho com um dos alunos, a 
gente brincava com isso, pelo cheiro você já deveria identifi-
car como é que era a embalagem, se era um produto mais 
leve, enfim por tudo você também acabava identificando 
pelo cheiro. Aliás são três coisas, o cheiro, o design e a comu-
nicação, que também é fundamental para fechar esse ciclo. 

8. Bem, seus cursos preparam pessoas cegas para o 
Mercado de trabalho, destes cegos avalistas existe al-
gum contato, alguma pessoa que eu possa entrevistar 
ou contatar, com seu aval, que usam praticando estes 
conhecimentos adquiridos?
Renata: Vou lhe apresentara Tânia (...)
Tânia: Passo para Renata telefones por email e ela lhe 
encaminha.

9. Em algum dos seus projetos houve a contribuição da 
pessoa com deficiência visual para a concepção de pro-
jeto de Design?
Renata: Esse curso foram três turmas que fizemos na Fun-
dação, e o trabalho de conclusão de curso era a criação 
de um produto, que era inclusive vendido na loja da Tânia 
Bulhões. Então os alunos participaram de todas as etapas 
do projeto: do briefing de fragrância; da avaliação da fra-
grância porque a gente passava isso para as casas de fra-
grância, eles criavam e depois a gente fazia a seleção. Eles 
estavam treinados, tinham critérios para fazer essa avalia-
ção; e também o desenvolvimento de embalagem.

Lógico assim a formação era uma formação de 600 
horas, mas não capacitava a criar uma embalagem com 
todos os aspectos técnicos, então isso era amparado por 
profissionais de mercado, mas eles conduziam tudo. Fa-
ziam comprovação final de todos os materiais.

10. Esses perfumes criados estão em vinculação hoje?
Renata: Não, mas lhe envio fotos e tudo.

A linha se chamava Amor, e o projeto e chamava Visão 
de Amor.

   
11. Vi no museu do perfume que existia uma parte ex-
clusivamente dedicada aos cegos, onde os mesmos po-
diam apalpar diversos tipos de frascos de perfume. Esse 
projeto foi feito com que finalidade?
Renata: Pra que eles sentissem a textura da embalagem 
e vissem as diferentes formas de decoração possíveis, 
porque você percebe. E o museu assim, a ideia era fazer 
um ambiente acessível, então assim, tinha essa parte de 
Braille e também a visita guiada por som. 

12. Por curiosidade, se você fosse fazer uma entrevista 
com pessoas com deficiência visual para definir concei-
to criativo, sendo conhecedora de perfumes e essências 
como você é, e também conhecedora do design, pois no 
seu caso são nas duas áreas, quais perfumes das famí-
lias olfativas específicas você usaria?
Renata: Um perfume muito característico da família orien-
tal, que é o oriental gourmam que é a categoria dele, é o 
Angel da Tierre Mugler. Primeiro é um perfume bem icôni-
co, ele marcou uma década e tem a forma da estrela que 
é uma característica muito exclusiva. Não tem nenhum 
outro perfume igual.

Um outro que também é da mesma década, que é de ou-
tra família e que seria o oposto que é da família cítrica, se-
ria o cítrico aromático é o CK One, que é aquela garrafinha 
bem simples na forma e no cheiro também, supersimples.

Acho que esses são dois bons exemplos, e exemplos as-
sim bem opostos, porque as vezes as pessoas perguntam 
como você classifica essa questão da árvore olfativa você 
viu, predomina muito o bom senso. Você tem que cheirar, e 
a primeira coisa é você saber o que é um floral, depois você 
vai lá, subcategoria oriental. Tem pessoas que podem achar 
que é um oriental floral, o que pode dar margem a confusão.

Pensando em dois opostos bem distintos e bem mar-
cantes, acho que esses dois seriam um bom exemplo.

Ou se falar de Nacional e falaria também do Malbec, 
90% quase do que se vende no Brasil é perfume Nacional. 
Então pensando nos nacionais, eu usaria o Malbec que é 
um clássico da família Amadeirada, e o Flor de Maracujá, 

da Natura ecos que é um floral Frutal. É bem fruta-
do é bem oposto e são dois super líderes de venda.

Bem é isso...

Fotos dos produtos criados 
pelos alunos cegos da 
Renata durante o curso de 
Avaliação Olfativa.
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ANEXO G - ENTREVISTAS PRÉ TESTES

ENTREVISTA REALIZADA EM 18/02/2016.

SENSIBILIZAÇÃO
Temos o intuito neste trabalho de relacionar as per-

cepções do Deficiente visual com criações em design, 
por isso e para ter certeza que os deficientes tinham um 
contato prévio com formas geométricas, fizemos antes da 
entrevista uma sensibilização.

Levamos formas geométricas básicas de isopor, círculo, 
quadrado, triângulo, retângulo, apresentamos estas for-
mas aos mesmos que puderam se familiarizar através do 
tato.

ENTREVISTAS EXPERIMENTAIS
Visando aprimorar a entrevista e para que possamos 

fazê-la de forma a contemplar todos os aspectos que se-
rão necessários abordar neste trabalho, fizemos duas en-
trevistas experimentais.

Após a sensibilização dos entrevistados, começamos 
uma entrevista em conjunto, com algumas perguntas bá-
sicas sobre os perfumes.

Levamos para esta entrevista três perfumes que des-
crevo a seguir:

Natura Tododia spray corporal Macadâmia
Caminho olfativo: Floral refrescante Nota de saída: 

Bergamota, Abacaxi, Notas Frescas, Limão, Noz Moscada 
Nota de corpo: Jasmim, Peônia, Muguet, Violeta, Pêssego, 
Acorde Macadâmia Nota de fundo: Musk, Cedro, Sândalo, 
Tonka, Notas Gourmand.

Fonte: <http://amigachic.com/post/31396801490/
sprays-corporais-perfumados-da-natura>

Perfume Someday – Justin Bieber
Família olfativa: Floral frutal
Notas de topo: mandarina, pera, frutas selvagens.
Notas do meio: jasmim e flores “cremosas”.
Notas de base: baunilha e almíscar.
Fonte: http://www.meutedio.com.br/2014/06/perfu-

me-someday-by-justin-bieber-jequiti.html#ixzz454dvSQey

Deo colônia Goldem Dreams Homme Absolutte
Fragrância para o homem audacioso, que sabe o que 

quer e aprecia desafios. Notas: Sálvia, limão, lavanda, 
bergamota, folha verde, rosa, jasmim, violeta, fragrância 
de madeira de sândalo, patchouli e musk.

ENTREVISTA
A entrevista foi feita em dupla e a apresentação dos en-

trevistados segue dentro da mesma.

APRESENTAÇÃO

P.

P. me fale um pouco sobre você, nome completo, 
quantos anos você tem, se você tem alguma formação, 
conte um pouco da sua história de vida.

Meu nome é Paula Roberto, tenho 41 anos, fiz até o 
terceiro colegial né, quando eu estava fazendo o curso 
técnico de nutrição, eu comecei a perder a visão, fui ver 
estava com retinose pigmentosa. Fiz alguns cursos de in-
formática e mobilidade no instituto Dorina, e na ADEVA.

Então você não nasceu?
Não eu não nasci com deficiência
Entendi. Com quantos anos mais ou menos você co-

meçou a perder a visão?
30 para 31 que foi perdendo a visão
E aí perdeu totalmente?
Não foi perdendo aos poucos.

G.
G. me fale um pouco sobre você, nome, idade, forma-

ção, conte-me um pouco de sua história de vida.
Bom, meu nome é G. Araújo, desde criança, com três 

meses de nascido, perdi a vista esquerda, fiquei com se-
quelas e na época mesmo com sequelas os médicos não 
perceberam, só fui descobrir estas sequelas aos 18 anos, 
só que aí eu já não podia nem fazer operação, pois a ope-
ração era de nervo ótico que podia ser atingido, então não 
pude mais...

Mas estudei, trabalhei, fui perdendo a visão aos poucos 
mais estudei, terminei o terceiro colegial né?! Depois eu 
me formei na parte de teologia né, terminei o curso, fiz o 
reconhecimento no Mackenzie né.

E essa Teologia que você estudou, com que recurso 
você estudou?

Na verdade, na época quando comecei a fazer o curso, 
já com dificuldade muito grande, mas fazendo a leitura 
com a lupa, umas lupas e também com ajuda dos ami-
gos, porque até então eu não sabia essa questão de como 
chegar a essas questões de Braille, mas assim, eu só fui 
mesmo recorrer, atrás de fazer mobilidade, fazer curso 
pra deficiente visual, só depois de um bom tempo depois 
que eu me formei.

Quantos anos mais ou menos você tinha quando você 
foi atrás disso?

Eu comecei a ter dificuldades, mas a dificuldade pior foi 
a partir dos seus 25, 26 anos, que começou a pegar essa 
dificuldade, né assim de, que é assim, na última firma que 
eu trabalhei foi uma distribuidora de autopeças né, Metal 
System, lá eu comecei a sentir muita dificuldade, aí eu já 
tinha uma médica que fazia o acompanhamento, ela pediu 
pra que me afastasse, dali eu me aposentei, aí eu fui, ter-
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minei o seminário, fui pro campo missionário, fiquei 5 anos 
lá no Sertão da Paraíba, nos trabalhos missionários lá, aí 
quando eu vi que não tinha mais jeito, aí eu falei.. peraí...

Voltei pra São Paulo, já estava fazendo alguns cursos 
lá na Paraíba mesmo, na capital, de mobilidade, essas 
coisas, quando voltei já tinha conhecido o instituto Do-
rina Nowill, aí fiu pra Dorina, lá comecei a fazer informá-
tica pela manhã, algumas vezes e na ADEVA que é lá na 
estação Santa Cruz, fiz também o curso de montagem e 
manutenção,
Nossa você é mil e uma utilidades né (risos)

(Risos). Mas eu também tinha feito na SOS computa-
dores quando ainda enxergava um pouquinho né, em 
2000...
Nisso estava indo pra ADEVA e uma mulher gritou perto 
da P. no meio da rua, ela se assustou e não conseguia 
mais seguir viagem, ficou desnorteada, perguntei pra ela 
– Quer ajuda? – (P. aceitou)

Porque eu sou baixa visão, eu consigo ver mais os vul-
tos e mais as cores.
Ah você consegue ver cor também?

Cor é, cor eu consigo ver mais expressivamente né, e 
agora que estou tentado me interessar pelo Braille, a P.  

já lê bastante o Braille, está até ganhando a bíblia em 
Braille.

Ah que legal!
Fiz a inscrição dela e deu certo. 

Então os dois perderam a visão já jovens, adultos...
G. É
P. É
Não foi uma coisa assim de criança
G. Não, não, não, não.
P. Não, mesmo não.
Então, os dois tem referência de cor.
G. Isso tenho.
P. Isso, azul, amarelo, tá na mente.
Os dois lembram tudo assim
P. Isso, só não vejo agora.
G. Mas lembra

Vocês conseguem reconhecer formas geométricas? 
Círculos, quadrados, triângulos etc?

G. Sim todas
P. Sim

Imagens dos três 
perfumes usados da 
entrevista pré teste.
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Mesmo porque vocês têm uma memória anterior... tá.
Agora vamos entrar numa segunda etapa da entrevista 
em relação ao olfato, relação forma, olfato.
Eu vou mostrar algumas essências pra vocês, e eu que-
ria saber se vocês acham se essa essência é redonda, é 
quadrada, tenta relacioná-las a algum formato geomé-
trico disponibilizado. Vamos lá.

Colônia da Natura macadâmia. 
(ver especificação acima).
P. Suave
G. É suave

Se você fosse relacionar este cheiro a algum formato 
geométrico, que formato que você daria?

P. Eu daria ele meio redondinho.
G. Eu vejo ele meio quadrado aqui em cima, não grande 

pequenininho.
Vou mostrar-lhes o frasco, a embalagem pra você sentir 
como é a embalagem do perfume, tem a ver com o que 
você sentiu?

P. Não, para mim seria redondo, este aqui ele é com-
prido...

G. Não nada a ver, ele é mais cumprido e é duro né...
Então vocês acham que a forma desta embalagem, não 
tem nada a ver com o cheiro da essência que tem den-
tro?

G. Não
P. Não, é isso (risos).
Eu só trouxe três,

Este agora é Someday – Justin Bieber, vejam o que 
acham?

P. Gostoso,
G. Gostoso né
P. esse é bem flor né
G. Yes
P. Bem refrescante, é bem adocicado. É tipo o estilo que 

eu tenho lá.
G. Você quer pegar pra mostrar pra ela? Não é aquele 
meio delicadinho?

Ela vai mostrar um pra você, tem um que ela tem um 
cheiro, ela sabe...

Ela tem a percepção, ela põe a mão ela sabe qual que 
é que ela usa..
(P. saiu para pegar o perfume)

Mas você, você achou o que?
G. Eu já, eu achei dele, eu achei dele...

Se você fosse atribuir uma forma geométrica
G. Sabe uma coisa, como se fosse coisa delicadinha as-

sim, é docinho né, pra mocinha, sabe? É coisa, não sei 

como é que se fala, que fosse de um desenho assim, mais 
delicado, sabe?! Pra mulher assim que... Agora formato 
assim, eu não sei como te dizer, que tenha um formato 
que uma mulher goste, assim de uma... como fala?
Tenta atribuir uma forma geométrica, formas simples, 
destas apresentadas, triângulo, quadrado, cubo...

G. Acho que o redondinho, redondinho.
P. (P retorna falando) Ah esse é totalmente quadrado, 

é assim ó...
Esse você já achou quadrado? (estava me referindo ao 
frasco que a P. trouxe)

P. è meio quadrado ele?
Esse aqui é triangular, mas a base dele é quadrada.

G. Eu acho que deveria ser um redondinho, delicadinho, 
um formatinho assim, uma tampa.

Legal, vocês dois com percepções completamente dife-
rentes.

(Paula sai e vai levar o perfume novamente)
Eu vou mostrar o formato e vocês avaliem, por favor.

P. Bem redondinho né!
G. Esse já é bem redondinho.

Agora deixe a P. voltar que eu vou mostrar o terceiro.
(Mostro o terceiro perfume Deo colônia Goldem Dreams 
Homme Absolutte, vide acima).

G. Esse é masculino?
É

P. também eu não uso perfume assim muito adocicado 
não.
E o que você acha G?

G. Esse aqui pra mim é quadradinho.
O cheiro é meio quadrado.
P. Pra mim também é quadradinho.
Eu vou mostrar pra vocês o frasco dele...
P. Ah tipo que nem charuto é um charuto.
G. Ah tá, já vi outros neste estilo, está dentro do... Eu 

acho que também tá dentro do estilo, tá dentro, porque 
esse já mostra um pouquinho assim, ainda eu enxergo.. 
Ser escuro, formato mais arredondado, pra mim eu vejo o 
que me veio na hora é o quadrado né e pequeno, é.
Vocês acham do que vocês tem de repertório que existe 
algum tipo de essência que é mais redonda?

P. Às vezes tem né, que é bem assim, gordinha, redon-
dinha que você fala, às vezes tem, às vezes a natura tem.

Então é isso, gostaria de agradecer a colaboração de 
vocês.


