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“O design, em sua essência, pode ser definido
como a capacidade humana de dar forma ao ambiente em que vivemos de maneira nunca antes
vista na natureza, para atender às nossas necessidades e dar sentido na vida”.
John Heskett, 2002.

RESUMO
Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de uma mochila, um produto escolar universitário
para ser utilizado por estudantes dos cursos de Desenho
Industrial, Publicidade e Arquitetura. A mochila Bravel é
um objeto multiuso que contempla a ação de descanso e
repouso, uso de notebook paraexecução de trabalhos em
qualquer espaço ou ambiente. Tais funções são acopladas
a função de uma mochila tradicional, guardar e transportar.
Esta mochila se destaca por configurar uma base de
trabalho móvel com espaço para materiais e um acessório para sentar que portará o notebook. Tal acessório
pode ser utilizado ou não.
Palavras- chave: mochila, produtos escolares, produtos universitários.

ABSTRACT
This work aims at the development of a backpack,
a school product to be used by university students of
Industrial Design, Advertising and Architecture.
The backpack Bravel is a multipurpose object that
includes the action of relaxation and rest, use the notebook to perform work in any space or environment. Such
functions are coupled to a role of a traditional backpack,
store and carry.
This backpack stands out for setting up a base of mobile work space for materials and accessories for sit and
porting any notebook. This accessory can be used or not.
Keywords: backpack, school products, university
products.
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INTRODUÇÃO
1. INTRODUÇÃO
Este Trabalho de Graduação Interdisciplinar (TGI) visa
desenvolver uma mochila para utilização de alunos universitários. A Bravel é um objeto multiuso, que contempla
a ação de descanso/ repouso/ possível utilização do notebook para trabalhos acadêmicos por parte do usuário;
a ideia é ser transportável e ao mesmo tempo possibilitar
acomodação de pequenos objetos para estudo como cadernos, livros, estojos, entre outros e também um notebook no compartimento definido para ele.
Direcionado ao público jovem, com idade entre 17 e
27 anos a mochila com assento acoplado poderá ser utilizada em locais escolares ou mesmo em locais que possibilitem descansos temporários. Com acesso a internet,
pode se transformar num ponto de trabalho móvel.
O projeto, aqui apresentado, é derivado do conceito
dobrar e transportar de cadeiras explorado na disciplina
de Desenvolvimento do Projeto de Produto do 6º Semestre da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No TGI,
ganhou novos contornos em função da escolha de um
novo público alvo e exploração da multifuncionalidade do
conceito. Sendo então desenvolvido através de clínicas,
passando de uma maleta ou mala-cadeira a uma mochila
cadeira e desta a uma mochila com assento integrado.
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PROBLEMÁTICA
2. PROBLEMÁTICA
Poucas coisas são tão humanas quanto o ato de sentar. Na trajetória da humanidade quando começamos a
ter uma atividade intelectual que implica processar algumas coisas como por exemplo escrever, fazemos isso na
posição sentada. O assento é tão importante em nosso
dia-a-dia, pois através dele, realizamos várias atividades
com conforto.

atitudes mais informais tanto na ocupação do espaço na
faculdade quanto no uso de equipamentos novos para os
padrões universitários.

Iniciou-se assim a primeira ideia de se criar uma
cadeira dobrável para suprir a necessidade física do sentar e proporcionar o descanso, para ser usada em locais
inadequados do ponto de vista do terreno. O objetivo é
estimular o hábito de sentar em um assento por pouco
tempo, visando à instalação em qualquer lugar.
A partir de estudos realizados que possibilitaram um
avanço da pesquisa com relação ao conceito do projeto
desenvolvido no 6º Semestre na matéria de Desenvolvimento do Projeto de Produto, foi possível chegar a uma
conclusão mais madura sobre a possibilidade de um novo
projeto provindo deste. Alunos universitários estagiam ou
trabalham. Tal ação compromete a execução de tarefas
acadêmicas em horários e locais específicos para estudo.
Daí a necessidade de se criar um ponto móvel de trabalho, que se desloque com o aluno, e o permita trabalhar
em qualquer horário e em qualquer lugar.
Direcionado a alunos de Desenho Industrial, Publicidade e Arquitetura, cursos que se caracterizam por serem
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3. OBJETIVOS
3.1- Objetivos Gerais
Desenvolver um objeto multiuso, que contemple a
ação de descanso/ repouso/ possível utilização do notebook para trabalhos acadêmicos por parte do usuário;
que seja transportável e ao mesmo tempo possibilite a
acomodação de pequenos objetos para estudo como
cadernos, livros, estojo, e etc. e também do notebook no
compartimento definido para ele.

3.2- Objetivos Específicos
Optado para ser feito em material plástico, a Bravel
foi elaborada para alunos universitários que trabalham
meio período ou integral e estudam no período vespertino ou noturno os cursos de Desenho Industrial, Publicidade e Arquitetura, criando-se a disposição destes de terem
uma base móvel de trabalho.

O projeto visa a união das funções de repouso interino, transporte de objetos pessoais e utilização do
notebook quando o usuário sentar-se sobre o assento da
mochila. Direcionado ao público jovem, com idade entre
17 e 27 anos a mochila com assento integrado poderá
ser utilizada em locais escolares ou mesmo em locais que
possibilitem descansos temporários. Com acesso a internet, pode se transformar num posto de trabalho móvel.
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
4.1- O Design e a Forma
Esta parte do trabalho foi focada através de uma
consulta do livro “Gestalt do Objeto: sistema de leitura
visual da forma / João Gomes Filho” para que houvesse
uma estruturação da maneira de proporcionar exemplificações dos princípios, conceitos e técnicas.
A Gestalt afirma o princípio de que vemos as coisas
sempre dentro de um conjunto de relações. Tal fato contribui para alterar nossa percepção das coisas. Como nos
fenômenos de ilusão de óptica e, em outros exemplos,
baseado em figuras geométricas.
De acordo com as Leis da Gestalt, podemos incluir os
seguintes temas: Unidade, Segregação, Unificação, Fechamento, Continuação, Proximidade, Semelhança e Pregnância da Forma.
Quanto melhor for a organização visual do objeto e
mais rápida e fácil for a compreensão da leitura, maior
será o índice de entendimento. Assim havendo uma Imposição Funcional, deverá possuir uma boa Legibilidade;
Compreensão; Máximo de Clareza Possível e Alta Pregnância. No entanto a palavra pregnância se refere quanto a forte impressão que o produto em si chama como
atenção.

de Desenvolvimento do Projeto de Produto. Ele consiste
em uma cadeira dobrável por uma engrenagem desenvolvida pelo autor.
A cadeira dobrável, assim chamada, é uma peça de
mobília e caracteriza-se por sua estrutura ergonômica
desafiadora. O indivíduo que sentar nela possivelmente a
rejeitará de imediato por conta da falta de estruturação
na parte posterior.
Existem vários tipos e modelos de cadeiras. Há os
que surgiram a partir de uma arca ou um baú cuja função
além de sentar implica no armazenamento de objetos.
Percebeu-se então que havia estilos que representavam
épocas, devido ao tipo de trabalho realizado como forma
de decoração.
Potencialmente, foi possível visualizar a cadeira também como um objeto que poderia se dobrar, armazenar
e transportar. Características de usuários frequentadores
de camping, aventureiros, e eventualmente usuários que
transportam objetos para utilização rápida. Deste modelo
veio então uma série de criações projetadas para então
uma cadeira em forma de maleta ou mala. A partir daí,
sentar passou a se tornar primordial, enquanto a sua
estética acompanhava sua forma, sua simbologia trazia
consigo uma ideia de ambiente a qual ela se encaixava.

O desenvolvimento deste projeto teve inicio a partir de um trabalho existente no 6º Semestre na matéria
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4.2- O Design e a Função
O Design é um processo criativo que visa desenvolver
produtos, preocupando-se se sua função estará sendo comprometida pelo usuário, desta forma podemos considerar que
um projeto de sucesso depende da avaliação do usuário, ele
precisa cumprir todas as suas funções: Praticidade, Estética
e Simbólica. No caso, se referindo a função prática, podemos
simplesmente considerar que para um objeto de design ser
funcional, sua relação com o usuário precisa estar clara, de
forma a cumprir sua função.

A cadeira dobrável, desenvolvida a partir de um
trabalho realizado no 6º semestre, veio carregado de
conteúdos como a função do sentar. Embora ela tenha
passado de uma cadeira dobrável a uma ideia possível
de desenvolvê-la como uma maleta ou mala-cadeira, sua
proposta não foge da ideia construtiva de ser um projeto
dobrável.
4.3- O Design e a Função Estética
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Todo Produto possui a função estética. Esta função
está relacionada com a necessidade de beleza- desejo ao
que é belo – que os seres humanos possuem. Esta relação visual com o produto faz parte de um dos sentidos
que a sinestesia causa. Esta característica faz com que o
produto chame a atenção do cliente, e que a vontade de
possuir o objeto, sentir e tê-lo em mãos, faça com que ele o
compre.

de possuir o objeto, sentir e tê-lo em mãos, faça com que
ele o compre.
4.4- O Design e a Função Simbólica
Todo produto traz consigo dentro do design com fundamentos embasados dentro de sua forma e função. O
símbolo, nada mais é do que a própria imagem, e a mensagem que ela traz. No caso a cadeira-dobrável é uma
peça que historicamente foi considerada uma das mais
importantes peças de mobiliário na casa e um símbolo
de status valorizado. Em civilizações antigas banquetas
dobráveis não foram utilizadas apenas para sentar, mas
também para uso cerimonial. Assim como maletas ou
mala, foram inventadas originalmente de uma mochila,
que serviam para serem utilizadas como um objeto de
transporte para caçadores, que necessitavam de um armazenamento para se guardar pedaços das caças.
O estudo simbólico da função, dentro do design
transmite leveza e pureza da forma, agregando elegância
à cadeira. Determina um contraste com criação extravagante dos anos 80. Possui construção simples que atrai
a atenção. No entanto, embora sua estética seja atraente
por ser diferente das cadeiras convencionais, a ideia de se
transformar em uma maleta ou mala-cadeira veio justamente devido à praticidade que temos nos dias de hoje,
visando a vantagem da comodidade pela necessidade do
uso dela. Com a evolução dos desenhos, pode-se observar que há um interesse em manter as características
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primordiais, que seriam dobrar, sentar, guardar e transportar.

4.5- A Ergonomia

Assim como temos registro da história do mundo,
desde que o homem passou a documentar seus pensamentos e acontecimentos, o design registra com sua
própria imagem, com o choque de se visualizar e ter, no
caso o produto, como uma peça que possua uma característica simbólica, seja para um grupo, de modo a passar
uma refinada e prazerosa fonte de linhagem de criação e
desenvolvimento da época.

4.5.1- Postura Correta do Sentar

Com a evolução de critérios de desenvolvido por
clínicas, da maleta ou mala passou a ser então uma mochila. Sobre a base elaborada de um projeto existente, o
caminho desenvolvido nesta ordem segue como: Cadeira-Dobrável, Maleta ou Mala-Cadeira, Mochila-Cadeira e
Mochila com Assento Integrado. Estes temas foram importantes para a adequação da proposta sobre a problemática definida de acordo com a necessidade do público
alvo e através de um estudo sobre a ergonomia pode-se
entender os limites de medida a serem utilizadas com
base em padrões antropométricos estático da população
brasileira. Não se tratando de um redesign e sim de um
aprimoramento evolutivo que será apresentado no tópico
Desenvolvimento de Projeto (item 8).

Uma pesquisa elaborada pela DAS (Divisão de Assistência ao Servidor) sobre a postura ao sentar de acordo
com Dráuzio Varella, falando-se de estilo de vida. “O corpo humano é uma máquina construída para o movimento. Não fosse assim, para que tantos ossos, músculos e
articulações? (...)” Tendo em vista essa citação e a nova
forma do trabalho moderno, em que a posição sentada é
constante, faz-se necessário sugerir algumas dicas oferecidas pelo grupo de Assistência resultando em uma soma
de médicos que deram informações importantes, para
lidar com essa questão. No entanto, apesar destas dicas
serem voltadas para ambientes de trabalho, elas não
fogem da realidade sobre o sentar, e muito menos deste
trabalho, pois estas dicas estão mais do que sendo interpretadas para o estudo da postura humana consequentemente.
Uma boa forma para lidar com esse tipo de ocasião,
para as pessoas que sentarem a nível próximo do chão,
deverá se manter com a postura ereta. Esse encosto deve
ser de tal forma, que mantenha a curvatura lombar na
região inferior das costas.
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De acordo com a pesquisa realizada pelo Centro de
Tratamento da Dor, Disponível em: <http://www.centrodetratamentodador.com.br/atuacao.php?id_at=7>, em
Dor Crônica, é possível entender sobre Lombalgia, referente à região lombar. Dessa forma, com as palavras da
Dra.Liege Mentz-Rosano: “A dor lombar está intimamente relacionada com certas atividades profissionais onde
se realizam esforços excessivos ou posturas inadequadas
por tempo prolongado. (...) Outros fatores são os ocupacionais, gerados por sobrecarga na região lombar ao
erguer pesos excessivos ou permanecer muito tempo
numa mesma posição.”

Com base nesta citação, é possível afirmar que o projeto
da mochila com assento integrado visa a permanência do
usuário por um período limitado, possibilitando um conforto adequado com a posição da coluna ereta.
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4.5.2- Medidas Brasileiras
De acordo com a leitura do livro: Ergonomia Prática,
de Jan Dul Weerdmeester (2008.119p.), não existem medidas antropométricas normalizadas da população brasileira. Conforme citado no livro,a Associação Brasileira de
Normas Técnicas tem projeto para normalizá-las, mas são
baseadas em medidas norte-americanas, já apresentadas
na seguinte tabela:
Medidas de Antropometria estática da população norte-americana, baseadas em uma amostra de 52.744 homens de 18 a 79 anos e 53.343
mulheres de 18 a 79 anos, realizadas entre
1960 e 1962 (US Public Health Publication n.
1000 – series 11, 1965).

Origem: EUA
Figura 02 –Região Lombar. Fonte: http://www.nutricaoexercicio.
com/2011/09/medidas-ergonometricas-para-melhora-de.html

Figura 03 –Região Lombar. Fonte:
http://drantonioguimaraes.site.med.
br/index.asp?PageName=Bloqueio-20Peridural
Tabela 1 –Medidas Antropométricas
Fonte: Ergonomia Prática, de Jan Dul
Weerdmeester (2008.119p.)

Figura 01 –Região Lombar. Fonte:
http://drantonioguimaraes.site.med.
br/index.asp?PageName=Bloqueio-20Peridural
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Isso significa que não existem, ainda medidas abrangentes e confiáveis da população brasileira.
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4.5.3- Considerando as Diferenças Individuais do
Corpo

A seguir, segue uma tabela cujos dados não podem
ser generalizados para todos os casos:
Medidas de Antropometria (US Public Health
Publication n. 1000 – series 11, 1965).
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causa de um dimensionamento onde alguns centímetros
a mais, sem necessidade, pode provocar um aumento
considerável nos custos de produção.”

4.5.4- Utilizando Tabela Antropométrica Adequada

• “Até a década de 40 as medidas antropométricas visavam determinar apenas as grandezas médias da
população, como peso altura e estatura média. Depois se
passou a determinar as variações e os alcances dos movimentos. Hoje, o interesse maior se concentra no estudo
das diferenças entre grupos e a influência de certas variáveis como etnias, regiões e culturas. Com o crescente
volume do comércio internacional, pensa-se hoje em
determinar os padrões mundiais de medidas antropométricas.”

As tabelas antropométricas (apresentam as dimensões do corpo, pesos e alcances dos movimentos)
referem-se sempre a uma determinada população e nem
sempre podem ser aplicadas para outras populações.

• “Todas as populações humanas são compostas de
indivíduos de diferentes tipos físicos ou biótipos. Pequenas diferenças nas proporções de cada segmento do corpo exigem desde o nascimento e tendem a acentuar-se
durante o crescimento, até a idade adulta.”

Para se projetar uma máquina ou um móvel, por
exemplo, deve-se pensar que existem diferenças individuais para cada usuário. A altura de uma cadeira que é
adequada para um indivíduo médio, pode ser desconfortável para aqueles mais altos ou mais baixos. Uma cadeira
que tenha ajustes de altura pode adaptar-se às diferenças
individuais desses usuários.

Tabela 2 –Medidas Antropométricas
Fonte: Ergonomia Prática, de Jan Dul
Weerdmeester (2008).

De acordo com a leitura do livro Ergonomia: Projeto
e Produção de Itiro Iida (1990.101p.), à respeito de Antropometria:

• “De acordo com As pesquisas de Sheldon, a análise
de fotografias, combinada com os estudos antropométricos, levou Sheldon a definir três tipos básicos, cada um
com certas características dominantes: o ectomorfo, o
mesomorfo e o endomorfo.”

• “A antropometria trata de medidas físicas do corpo humano. A medição do corpo humano foi percebida
a necessidade por conta da produção em massa a partir
da década de 40. A preocupação veio, por exemplo, por
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5. REFERÊNCIAS PROJETUAIS

ção

5.1- História da Bolsa e Comparação de sua Evolu-

De acordo com a pesquisa realizada no site da Escola
Senai “Maria Angelina Vicente de Azevedo Franceschini”, Disponível em: <http://www.sinacouro.org.br/bolsa/
Pages/pg1.htm>, à respeito das Considerações Históricas, pode-se dizer que não existe na história, referências
de como seria a primeira bolsa. No entanto, o início dos
tempos a comunicação já estava enraizada na vida humana e os povos primitivos já retratavam desde as pinturas rupestres (pinturas em rochas), e assim esses povos
registravam seus costumes através dos desenhos. Como
já haviam descoberto que a pele dos animais servia para
a proteção do corpo, podem ter desenvolvido também
um sistema de receptáculo para carregar e proteger suas
caças.
Dessa forma segue a imagem seguinte da Bolsa do
século V, Idade Antiga, que servia para carregar alimentos.
Figura 04 –Idade Antiga. Fonte:
http://www.sinacouro.org.br/bolsa/
Pages/pg1.htm

5.1.1- Idade Média
Na Idade Média, as bolsas tinham uma grande variação uma das outras quanto ao seu tamanho, ornamentos
e capacidade interna peculiar a cada sexo. As bolsas masculinas maiores que as femininas.
Figura 05 – Bolsa em Veludo Devorê - França-Sec. XV. Fonte: http://
www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/
mulher-historia-das-bolsas/historia-das-bolsas-4.php

Figura 06 – Bolsa em formato PêraSec. XVI. Fonte:http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mulher-historia-das-bolsas/historia-das-bolsas-5.
php

5.1.2- Século XVI - XVII
Com a grande demanda por bolsas, a maneira que
a sociedade especializava nas confecções das mesmas
começou a surgir por toda a Europa no sec. XVI. As mulheres escondiam sob suas saias volumosas, seus pertences pessoais. Foi durante este período que surgiram os
pockets (bolsos).
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5.1.5- Século XX

5.1.3- Século XVIII
A bolsa então passou a ter o estilo carteira, foi tanto usada por homens como por mulheres para carregar
documentos.

Inspirada na Rainha Vitória, artesãos criaram joias
e acessórios com inscrições de cunho sentimental como
“Para um Amigo”, entre outros. Uma pequena bolsa em
forma de concha foi muito apreciada nesta época para se
dar de presente.
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5.1.6- Movimentos Artísticos
O Art Nouveau é o nome dado ao movimento internacional que se espalhou pela Europa até o final de década de 1880. O ArtNouveau, estabelece uma linguagem
onde as linhas curvas e fluídas, promovem assimetria e
originalidade nas formas.

5.1.7- Moda Futurística
Como que um contrapeso à moda hippie, que pregava a simplicidade, numa época de ficção científica,
introduzir na moda elementos de visão tecnológica. Essa
moda influenciou os designers, principalmente os franceses, no desenvolvimento de peças de vestuários e acessórios.

Figura 07 –Bolsa Estilo Carteira. Fonte:
http://www.portalsaofrancisco.com.br/
alfa/mulher-historia-das-bolsas/historia-das-bolsas-5.php

5.1.4- Século XIX
As bolsas foram desenvolvidas para o transporte de
objetos de acordo com a classe social de cada mulher,
como lenços de mão, leques, cartas, cartões de visita.

Figura 9–Bolsa em forma de Concha. Fonte: http://www.
portalsaofrancisco.com.br/alfa/mulher-historia-das-bolsas/historia-das-bolsas-7.php

Figura 10–Bolsa de veludo. Fonte: http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mulher-historia-das-bolsas/
historia-das-bolsas-13.php

Figura 11–Moda Futurística. Fonte: http://www.sinacouro.org.
br/bolsa/Pages/pg16.htm

Figura 8 –Reticule Turca - 1810. Fonte:
http://www.portalsaofrancisco.com.br/
alfa/mulher-historia-das-bolsas/historia-das-bolsas-6.php
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5.1.8- Comparação Pesquisa Bolsa x Bravel
Citando alguns exemplos da Bolsa no contexto histórico e algumas de suas referências marcantes, cada uma
em sua época, é possível estabelecer uma comparação
com a evolução deste projeto justamente na parte das
modificações de sua estrutura. A cada época datada, dentre os que foram mostrados, é possível dizer que dependendo da época existente o objetivo é suprir e atender
um público conforme a necessidade. No entanto embora
estas bolsas tenham se transformado durante os anos,
sua essência de se guardar objetos e servir para transportar não alterou. Da mesma forma, este projeto para ser
desenvolvido sofreu alterações como de Cadeira-Dobrável para Maleta ou Mala- Cadeira, assim como para Mochila- Cadeira para Mochila com Assento Integrado.

5.2-Mochila
De acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (Ed. 1979), a etimologia da palavra “Mochila” seria
a seguinte:
“s.f. Espécie de saco que os soldados levam às costas com roupas e outros objetos; saco de viagem; gualdrapa; (fig.) corcunda; corcova.”
Histórico
Referência sobre história da mochila encontra-se
disponível no seguinte site: Fonte: http://www.sinacouro.
org.br/bolsa/Pages/pg1.htm
5.2.1- História da Mochila
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robusta e resistente.
As mochilas podem ser caracterizadas em seis categorias principais:
5.2.2- Sem Armação
São mochilas tradicionais, encontradas em grandes
quantidades. Possuem basicamente aberturas através de
zíper ou fivelas, podendo variar na quantidade de aberturas. Feitas para a utilização no dia-a-dia, geralmente
destinadas a suportar cargas leves, até cerca de 10 kg.
Por não possuírem nenhuma armação interna, que possibilitaria sua estruturação interna, torna-se este tipo de
mochilas extremamente leves.

Figura 13–Mochila do Exército Suiço, 1960. Fonte: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Rucksack_Schweizer_
Armee_1960er_b.jpg

Referência sobre história da mochila encontra-se disponível no seguinte site: Fonte: http://en.wikipedia.org/
wiki/Backpack
Antigamente, a mochila foi usada como um meio de
transporte das caças de caçadores para facilitar o transporte. No caso de grandes animais, os caçadores desmembravam os animais e distribuíam os membros entre
eles, sendo que os embrulhavam em sacolas ou sacos e
os carregavam em suas costas. A mochila em si era feita
de couro e pele de animais diferentes (dependendo de
que tipos de animais estavam na área) e costuradas pelos
intestinos dos animais tornando-se então uma peça
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Figura 12–Reffunbeladen. Fonte: http://
en.wikipedia.org/wiki/File:Reffunbeladen.
jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/
File:Reffunbeladen.jpg

Figura 14– Estrutura Externa de ferro, datada de 1860. Fonte: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Rucksack_Schweizer_
Armee_1960er_b.jpg
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5.2.3- Com Armação Interna
A mochila estruturada internamente é uma inovação recente, inventada em 1967 por Greg Lowe, criador
da marca Lowepro, especializadas em mochilas e outras
formas de se transportar equipamentos em seu compartimento interno. Trata-se de estrutura composta por
tiras de metal ou plástico integradas à mochila, sendo
que algumas possuem sistemas de alças para melhor
distribuição do peso. A estrutura interna permite que o
objeto carregado dentro da mochila não sofra grandes
movimentos a ponto de se tornar danificado. Com armação interna, podem carregar maior quantidade de carga
que as mochilas sem armação, e ao mesmo tempo proporcionam sustentação nas costas e na região da cintura
(no caso de modelos com alças na cintura), sendo que
mantém a área de contato mais próxima do corpo do que
as mochilas com armação externa. Com ou sem armação,
ambos os modelos no geral não possuem boa ventilação
na área das costas. Possuem melhor otimização de área
interna, proporcionando melhor organização dos objetos.

Figura 15– Mochila Deuter Act Lite 50+10 –
(Cargueira Média) / Cor: Azul. Fonte: http://
www.janinecardoso.net/2009_05_01_archive.html
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Figura 16– Mochila Lowe Alpine
22XL. Fonte: http://www.mochileiros.com/mochilas-lowe-alpine-t42315.html#.T9kvCxdfHXs

REFERÊNCIA PROJETUAL
Figura 18– Mochila em formato
de bolsas para mulheres. Fonte:
http://portuguese.custombagmaker.com/china-pink_canvas_backpacks_bags_women_shoulder_
straps_backpacks-144506.html

A maioria das mochilas
comuns são identificadas como
estudantis e a primeira maneira
de transporte de materiais escolares. Neste contexto, pode-se
entender que as questões de cores, estilos de mochilas,
com muitos ou poucos bolsos, simbolizam de acordo com
a necessidade que estes alunos tenham em seu cotidiano.
Sua questão ergonômica é um fator importante devido à quantidade de materiais carregados nela, ajudando
a quem a carrega no ombro não sentir desconforto com
relação ao peso carregado nela.
Existem mochilas que são projetadas especificamente para as mulheres. Estas são menores que uma bolsa e
associadas também às mulheres jovens.

Figura 17– Mochila Jeans Sport,
comuns em ambientes estudantis. Fonte: http://forum.
mundofotografico.com.br/index.
php?topic=26545.0

5.2.4- Mochilas Específicas
Existem mochilas destinadas
para carregar certos itens.
Comuns para carregar em compartimentos menores ou
específicos para notebooks ou laptops, câmeras fotográficas e também carregadores de notebooks. Estas são
muito comuns no espaço escolar e universitário até mesmo se houver um espaço para se trabalhar com pontos
de eletricidade, a fim de carregar o aparelho e produzir
o trabalho mais confortavelmente. Este tipo de mochilas
possuem alças, fivelas e até botões em sua estrutura.
Mochilas com rodinhas são utilizadas geralmente para se
viajar como em aviões.

5.2.5- Mochilas Profissionais
São mochilas utilizadas geralmente por soldados de
exército, em especial a infantaria.
Com esta imagem, pode-se entender o tipo de mochila-militar modificada para pessoas comuns utilizarem
nas cidades ou até mesmo nos arredores.
Muitas destas mochilas possuem diversos compartimentos específicos seja para portar armamento, munições e alimentos. Aguentam bastante tempo em viagens
longas e são bem resistentes, proporcionando também
a quem a usa o conforto devido de sua estrutura rígida e
confortável.

Figura 20– Mochila comum do exército. Fonte: http://en.wikipedia.
org/wiki/File:Alice01a.jpg

Figura 19– Mochila com estrutura
que favorece organização de materiais específicos, como equipamentos para fotografia. Fonte: http://
forum.mundofotografico.com.br/
index.php?topic=26545.0
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5.2.6- Mochilas de Viagem
Malas ou mochilas são, muitas vezes, utilizadas para
se carregar objetos pessoais comuns para quem costuma
viajar de avião por exemplo. Elas são essenciais para o
transporte de modo que seus itens sejam transportados e
armazenados de forma organizada.
Existem também mochilas destinadas à hidratação,
que são usadas por atletas que fazem longas caminhadas
ou utilização militar, carregando água em um compartimento conectado a um cano que serve de bebedouro
portátil.
Figura 21– Mochila para Hidratação Térmica – 1,5 L Camelbak.
Fonte: http://www.enthusiast.
org/2012/04/08/obstacle-course-gear-and-clothing/

5.2.7- Com Armação Externa
Caracterizam-se por acondicionar grande quantidade
de carga (20 kg ou mais), geralmente são indicadas para
viagens. Sua armação externa possibilita a distribuição de
carga entre ombros e pernas, aliviando a pressão diretamente na coluna.
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Devido suas dimensões, seu centro de gravidade é
elevado, dificultando o equilíbrio durante alguns momentos. Esta característica limita o usuário à atividades que
requerem menos equilíbrio, como uma simples caminhada. Portanto, práticas como andar de bicicleta tornam-se
uma atividade perigosa. Na maioria dos casos a armação
é composta de tubos de alumínio, ou até titânio, porém,
se estas partes não estiverem protegidas, podem ocorrer
de entrar em contato com o corpo, machucando o usuário.
Figura 22– Mochila Curtlo Mountaineer 40+5. Fonte: http://www.mochileiros.com/mochilas-femininas-t40871.html#.T9qnBxdfHXs

Figura 23– Mochila Quechua Bionassay 65+10. Fonte: http://trekkingbrasil.com/mochilao-mochilas-botas-e-acessorios/
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5.3-Assentos Provisórios ou Transportáveis
De acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (Ed. 1979), a etimologia da palavra “assento” seria
a seguinte:

Figura 25– Assento de Estádios de
Futebol, USA. Fonte: http://www.
designboom.com/eng/education/
folding/floor.html

“s.m. Cadeira, banco; base; nádegas; juízo; sossego.”
De acordo com o Novo Dicionário da Língua Portuguesa (Ed. 1979), a etimologia da palavra “provisório”
seria a seguinte:
“adj. Feito por provisão; interino; passageiro; temporário; s.m. soldado auxiliar da milícia estadual, pertencente aos corpos criados a título provisório.”

Figura 26– Banco dobrável
para meditação. Fonte:
http://www.designboom.
com/eng/education/folding/floor.html

Histórico
Encontra-se atualmente uma vasta gama do que se
pode chamar de maneiras alternativas ou inusitadas de
sentar, formas e funções que se diferem da morfologia de
uma cadeira tradicional. Alguns desses assentos provisórios possuem funções específicas, outros somente conceito e estilos alternativos:

Figura 24– Assento para chão, de
1900. Fonte: http://www.designboom.com/eng/education/folding/
floor.html

Figura 27– Assento dobrável para
esporte, USA. Fonte: http://www.
designboom.com/eng/education/
folding/floor.html
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Figura 28– Assento para Canoa. Fonte: http://www.designboom.com/
eng/education/folding/floor.html

Figura 29– Assento de
chão Back Jack. Fonte:
http://sitincomfort.com/
bajaflch.html
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Figura 31– Shooting Stick, assento
dobrável usado por espectadores de
turfe( corrida de cavalos) e também
para caça. Fonte: http://www.walkingstickshop.co.uk/seatingsticks.html

Figura 32– Assessório
Cinto Kurt para as pernas,
preso na mochila. Fonte:
http://www.behance.net/
gallery/Kurt-the-belt-to-sit/2449707

Figura 34– Bolsa Lulu, cadeira dobrável, Ann-Kristin
Delfmann. Fonte: http://
www.designboom.com/
london03/596.html

Figura 30– Assento de chão provisório. Fonte: http://www.buy.com/th/
car-folding-seat.html

58

Figura 33– Cadeira de chão Sillon.
Fonte: http://www.naturalliving.
co.uk/acatalog/sillon-floor-chair-1.
html
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6. MÉTODO DE PROJETO – ESTRATÉGIAS DE
DESENVOLVIMENTO
A metodologia aplicada para este trabalho baseia-se
nos procedimentos abordados por Munari em seu livro,
“Das coisas nascem coisas”, porém, com algumas modificações na sequência das etapas.
No presente trabalho a sequência de ações utilizadas foi modificada em alguns pontos. Devido ao fato de
algumas disciplinas como Desenvolvimento do Projeto do
Produto III, na qual o tema abordado foi o mesmo deste
trabalho, o item CRIATIVIDADE foi adiantado em algumas
etapas, sendo executado logo após o item 6.2 (Definições
do Problema). Com isso, paralelo à parte de criação do
projeto, foram executados os itens 6.4 (Coleta de Dados)
e também o item 6.5 (Análise de Dados) já que a cada
fase as clínicas de criação existentes eram necessárias
pesquisas, sua consequente análise e interpretação através destas clínicas. Após a execução destes itens, o restante da metodologia operacional seguiu-se semelhante
à criada por Munari.
6.1- Problema
Direcionado a alunos de Desenho Industrial, Publicidade e Arquitetura, cursos que se caracterizam por serem
áreas mais “liberais”, e portanto permitirem aos alunos
atitudes mais informais tanto na ocupação do espaço na

faculdade quanto no uso de equipamentos novos para os
padrões universitários.
Alunos universitários estagiam ou trabalham. Tal
ação compromete a execução de tarefas acadêmicas em
horários e locais específicos para estudo. Daí a necessidade de se criar um ponto móvel de trabalho, que se desloque com o aluno, e o permita trabalhar em qualquer
horário e em qualquer lugar.
6.2- Definições do Problema
O projeto visa a união das funções de repouso interino, transporte de objetos pessoais e utilização do
notebook quando o usuário se sentar sobre o assento da
mochila. Direcionado ao público jovem, com idade entre
17 e 27 anos a mochila com assento integrado poderá
ser utilizada em locais escolares ou mesmo em locais que
possibilitem descansos temporários. Com acesso a internet, pode se transformar num ponto de trabalho móvel.
A partir de estudos realizados que possibilitaram
um avanço da pesquisa com relação ao conceito dobrar
e transportar de cadeiras do projeto desenvolvido no 6º
Semestre na matéria de Desenvolvimento do Projeto de
Produto foi possível chegar a uma conclusão mais madura
sobre a possibilidade de um novo projeto provindo deste. Alunos universitários estagiam ou trabalham. Tal ação
compromete a execução de tarefas acadêmicas em horários e locais específicos para estudo. Daí a necessidade
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de se criar um ponto móvel de trabalho, que se desloque
com o aluno, e o permita trabalhar em qualquer horário e
em qualquer lugar.
6.3- Criatividade
Dentro desta problemática inicial, foram realizadas
4 clínicas que serviram como forma de avaliação para as
próximas etapas de desenvolvimento de criação. A cada
clínica foram escolhidas algumas ideias para seu aperfeiçoamento e definição ou variações da mesma. Esta etapa
será mostrada no item 9. Projeto.
6.4- Coleta de Dados
Já que cada clínica exigia uma pesquisa de acordo
com suas necessidades, pode-se dizer que esta etapa foi
executada paralelamente à etapa anterior. Foram feitas
coletas de dado com pesquisas sobre possíveis concorrentes, diretos e indiretos, materiais, tendências, mecanismos ou sistema a serem utilizados e projetos similares.
Os dados eram analisados e traduzidos no item 9. Projeto.
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6.5- Análise de Dados
Após o desenvolvimento das clínicas e do reconhecimento do mercado através da coleta de dados, chegou-se
a conclusão que existem alguns concorrentes com ideias
similares, porém voltado à este propósito universitário,
não foi encontrado exatamente as mesmas funções descritas no objetivo deste trabalho. Existem sim diversos
produtos que cumprem uma das duas funções propostas
(sentar e carregar), aonde se pode incluir uma enorme
variedade de bolsas/ mochilas, com diversas dimensões,
para diversas utilizações, como uso diário (urbano) e
camping, que por sua vez cumprem somente a função
de carregar, cada uma com sua particularidade. Já para
a função de assentos provisórios, encontram-se objetos com utilização muito específica, como assentos para
expectadores de Turfe (corrida de cavalo), assentos dobráveis para pescaria ou caça, além de diversos assentos
conceituais.
6.6- Componentes do Problema
Os componentes do problema são constituídos da
composição dos problemas que este objeto deve solucionar, dessa maneira traduzem-se nas principais características do objeto:
a)

Baixo peso para transporte;

b)

Estrutura que suporte uma pessoa, com até
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100kg, sentada;
c)Materiais confortáveis na superfície que fará o papel de descanso;
d)
Materiais estruturais com resistência mecânica e de atrito;

Figura 35– Tecidos comprados. Fonte: Imagem do Autor (Pesquisa de
Campo).

e)
Capacidade para abrigar objetos (cadernos,
livros, estojos);
f) Facilidade de limpeza.
6.7- Materiais e Tecnologias
Após a definição do formato básico do objeto, funções e utilização, além do conhecimento da problemática,
é possível iniciar um estudo de materiais e tecnologias
que possam vir a compor este objeto. Neste caso, os
principais fatores levados em consideração foram a relação peso/ resistência a tensões sobre o material, levando
em conta o formato preliminar. Desta forma o material
escolhido para o corpo da mochila foi o plástico, devido
a facilidade para molde e resistência. O tecido escolhido
foi o Nylon Cordura 480, devido sua alta resistência. Além
destes materiais, também foi necessária a escolha de
zíperes, material de acabamento, linhas, fivela para ajuste
de altura da alça e material para a região estofada.

Figura 36– Acessórios comprados.
Fonte: Imagem do Autor (Pesquisa de
Campo).
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6.8- Experimentação
Nesta etapa foi desenvolvido um estudo volumétrico,
em escala 1:1 de um dos projetos selecionados, para estudos preliminares de dimensão, ergonomia e utilização.
Obteve-se como resultado um produto com dimensões
acima do esperado, fato que a partir de desenhos não era
possível observar com tanta propriedade. A partir deste
estudo, também foi necessário um estudo mais aprofundado quanto à morfologia do projeto.
6.9- Modelo
O modelo apresentado na fase anterior foi definido
como o primeiro teste volumétrico e ergonômico, tirando como base uma nova meta para novas possibilidades
funcionais e técnicas. Assim, sendo criados diversos desenhos desta nova forma.
6.10- Verificação
Após a definição da forma final, partiu-se para a
construção do estudo volumétrico do projeto, feito em
escala real, para simulação real de utilização do produto.
Após a confecção do modelo em escala real, foram feitas
algumas correções dimensionais, como medidas externas
e abertura para o interior da mochila.
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6.11- Desenhos de Construção
Nesta etapa todos os desenhos técnicos foram elaborados para entendimento das dimensões do projeto.
Assim, foram feitos os desenhos técnicos do corpo da
mochila e as planificações em escala de toda peça.
6.12- Solução
Trata-se do resultado final obtido, sua funcionalidade, aparência, etc., resultado da análise e tradução de
todas as informações contidas nos itens anteriores.
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7. LEVANTAMENTO DE DADOS

Dessa forma, seguem as seguintes imagens relacionadas ao Prédio de Desenho Industrial:

7.1- Dados de Campo
Figura 38– Parte da entrada do prédio de Desenho Industrial voltado
para a Igreja do Campus/ sentido
Rua Itambé- Bairro Higienópolis.
Fonte: Imagem do Autor (Pesquisa
de Campo).

Com o avanço do projeto, foi necessário pesquisas
de campo para sintetizar melhor o trabalho. Dessa forma,
obtendo as seguintes imagens:

Figura 37– Loja de Assessórios Rua
do Gasômetro. Fonte: Imagem do
Autor (Pesquisa de Campo).

A pesquisa ocorreu dentro da Universidade Presbiteriana Mackenzie para entender a carência que os alunos
tinham, e também para concretizar a pesquisa.

Figura 39– Parte da entrada do prédio de Desenho Industrial voltado
para a Igreja do Campus/ sentido
Rua Itambé- Bairro Higienópolis.
Fonte: Imagem do Autor (Pesquisa
de Campo).
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Estudante mostrando uma mochila convencional.

Estudante realizando trabalhos com a utilização de
um notebook em frente ao prédio de Arquitetura e Urbanismo.
42
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Universitária - Estabelecimento de vendas de material escolar e universitário. Ambiente de venda do produto que atingi diretamente alunos da escola e da universidade.

7.2- Entrevista
Foram realizadas três entrevistas com alunos da Universidade Presbiteriana Mackenzie dos cursos de Desenho Industrial, Publicidade e Arquitetura.
A imagem da entrevista permanecerá em sigilo para
não expor a imagem dos entrevistados.
Dessa maneira, foram levantadas as seguintes perguntas referentes ao projeto:
Entrevistado 1: Estudante de- Desenho Industrial
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Figura 45– Universitária- Loja de vendas
de material escolar, Rua da Maria
Antônia: Imagem do Autor (Pesquisa de
Campo).

41
40

-Que materiais costuma levar na mochila? R:- “Caderno, estojo, tupperware, carregadores do celular e do
note quando eu o levo, apostilas, blusa, guarda-chuva,
chiclete ou bala.”;

Figura 40 e 41– Parte da entrada do prédio
de Desenho Industrial voltado para a Igreja
do Campus/ sentido Rua Itambé- Bairro
Higienópolis: Imagem do Autor (Pesquisa de
Campo).

43
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-Como leva seu notebook para a faculdade e qual é
a rotina quando esta com ele? R:- “Acordo, e já coloco
de manhã mesmo o notebook na mochila, ando até o
metro, mais uma caminhada até o trabalho. Depois mais
um caminhada de volta até o ônibus e desço na estação
do metro Sta. Cecília, daí mais uma caminhada até o Mackenzie. Saio do Mackenzie, volto para o Metro Sta. Cecília, mais uma caminhada e chego em casa.”;

Figura 42, 43 e 44– Parte da entrada
principal do Prédio de Arquitetura e Urbanismo - “Bosque”: Imagem do Autor
(Pesquisa de Campo).
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-Quando com muita pressa, ou momento de relaxar
e conversar com amigos na faculdade, você acaba sentando em locais não tão confortáveis como muretas, ou
até mesmo o chão? Isto é, espaços não destinados ao
sentar, mais por causa da praticidade e também seja de
conversa com o grupo ou trabalho de momento. Contudo, um assento com encosto te ajudaria a solucionar
esse problema de conforto e comodidade? R:“Olha! Eu
não me incômodo em sentar no chão ou em muretas.
Dependendo como seria esta cadeira, o ruim seria de
carregar ela não? Não sei, teria de ver o produto e se for
interessante, por que não ter uma?!”.
Entrevistado 2: Estudante de- Arquitetura
-Como leva seu notebook para a faculdade e qual
é a rotina quando esta com ele? R:- “Como moro perto
da faculdade, na volta do trabalho passo em casa e pego
o computador quando preciso fazer um trabalho. Então
é só colocar ele na mochila, andar até o Mackenzie, e pra
voltar pra casa a mesma coisa.”
-Que materiais costuma levar na mochila? R:- “Sempre tenho um caderno pra desenhos rápidos, estojo para
marcadores ou canetões, um canudo para guardar folhas
das plantas, uma calculadora e meus óculos. Basicamente
esses são meus itens do dia a dia.”.
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-Quando com muita pressa, ou momento de relaxar e conversar com amigos na faculdade, você acaba
sentando em locais não tão confortáveis como muretas,
ou até mesmo o chão? Isto é, espaços não destinados
ao sentar, mais por causa da praticidade e também
seja de conversa com o grupo ou trabalho de momento. Contudo, uma um assento com encosto te ajudaria
a solucionar esse problema de conforto e comodidade?
R:“(Uhmm) Interessante sua proposta. Quando acontece
esse tipo de situação comigo costumo mesmo sentar em
locais não apropriados de verdade, mais acho que por
não haver um bom aproveitamento do Campus com relação à arquitetura que se envolve com os próprios alunos,
acredito que teria uma Mochila com assento integrado.
Ainda mais se desse para portar meu notebook junto,
seria muito útil”.
Entrevistado 3: Estudante de- Publicidade
-Como leva seu notebook para a faculdade e qual é
a rotina quando esta com ele? R:- “Antes de dormir eu já
separo tudo que preciso pro dia seguinte para não me esquecer. Então o notebook já fica na mochila. Depois que
acordo, vou para o trabalho e só de noite quando estou
na faculdade consigo digitar meus trabalhos. Vou e volto
de carro .”
-Que materiais costuma levar na mochila? R:- “Ah!
Caderno, no estojo, lápis, borracha e caneta, uma régua
no máximo! E apostila que será usada em sala de aula,
só!”.
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-Quando com muita pressa, ou momento de relaxar e conversar com amigos na faculdade, você acaba
sentando em locais não tão confortáveis como muretas,
ou até mesmo o chão? Isto é, espaços não destinados
ao sentar, mais por causa da praticidade e também
seja de conversa com o grupo ou trabalho de momento.
Contudo, um assento com encosto te ajudaria a solucionar esse problema de conforto e comodidade? R:- “Não
gosto de sentar no chão, prefiro ficar de pé do que sujar
a roupa. Mais tem gente que senta né, eu não, mais sei
la, acho que tem outros cursos que não sentariam jamais
por também estarem vestidos com roupa social e isso influencia. Dependendo de como fosse esse produto acho
que usaria, mais não pra faculdade, talvez um show, ou ir
ao parque, por que”.
7.3- Análise- Projeto

7.4- Concorrência
Também foi possível entender que à partir do levantamento de dados realizados, foi constatado que não
existem concorrentes diretos, ou seja, produtos agregando ambas funções para utilização específica desta prática
de tarefas acadêmicas por meio de um ponto móvel de
trabalho. Sabe-se ainda da existência de diversos concorrentes indiretos, com uma das duas funções citadas
anteriormente. No caso de transporte de objetos, encontra-se grande variedade de mochilas / bolsas para uso
geral (dia-a-dia) e utilizações de cadeiras com o apoio da
mesa para a realização de trabalhos. Em relação a meios
de descanso leves e transportáveis, a maioria é voltada
àpenas ao transporte de um notebook, e não agregando
à ela a função de dobrar e sentar. Analisando referências
conceituais, tem-se alguns assentos portáveis que se
aproximam pouco do objeto deste projeto.

Desde o início da busca por repertório para ser desenvolvido o estudo da Bravel, é possível observar a existência de um público aberto a novos propostas de produtos com novas tendências. Assim, concretizando com
esta entrevista, pode-se então continuar com o estudo do
público-alvo entendendo-se seu estilo de vida, os lugares
que frequentam e a respeito de sua identidade.
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OpenAIRE é um híbrido de uma maleta para laptop,
superfície de trabalho e cadeira. O sistema é composto
por uma manta de proteção semi-rígida concebido como
uma superfície ergonômica para o laptop, que também
funciona como um assento confortável. Juntos, eles oferecem a portabilidade e conforto para apoiar o trabalho
em qualquer lugar.
O OpenAIRE, foi criado por meio de uma colaboração entre irmãos Nick e Beau Trincia. Este projeto serviu
como inspiração para a realização da Mochila Bravel.
Apesar das características em comum como guardar e
transportar, a Bravel nasceu à partir do desenvolvimento
de uma cadeira dobrável realizada na matéria de Desenvolvimento de Projeto de Produto na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ela possibilita com que o usuário
carregue e ao mesmo tempo possa acomodar-se servindo como um ambiente de trabalho portátil. Apesar das
características serem muito próximas, a Bravel foi desenvolvida para alunos universitários dos cursos de Desenho
Industrial, Publicidade e Arquitetura, preservando a ação
do dobrar e transportar.

Figura 46– OpenAIRE. Fonte: http://www.behance.net/Gallery/
Openaire-Laptop-CaseWorkstation-/247776

Figura 48– OpenAIRE. Fonte: http://www.behance.net/Gallery/
Openaire-Laptop-CaseWorkstation-/247776

Figura 50– OpenAIRE. Fonte: http://www.
behance.net/Gallery/Openaire-Laptop-CaseWorkstation-/247776
Figura 47– OpenAIRE. Fonte: http://www.behance.net/Gallery/
Openaire-Laptop-CaseWorkstation-/247776
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Figura 49– OpenAIRE. Fonte: http://www.behance.net/Gallery/
Openaire-Laptop-CaseWorkstation-/247776
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8. DESENVOLVIMENTO DE PROJETO
8.1- Briefing
Projetar um objeto contemplando as ações de dobrar e transportar de um notebook e materiais escolares
como caderno, livros, estojo, entre outros, tornando-se a
ser útil sob a necessidade de se criar um ponto móvel de
trabalho, e que se desloque com o aluno universitário, de
modo que o permita a trabalhar em qualquer horário e
em qualquer lugar.

projeto.
O perfil deste usuário é composto por homens e mulheres, com idade entre 17 e 27 anos, que estudam em
universidade e estagia ou trabalha meio período ou integral. Tal ação compromete a execução de tarefas acadêmicas em horários e locais específicos para estudo. Daí a
necessidade de se criar um ponto móvel de trabalho, que
se desloque com o aluno, e o permita trabalhar em qualquer horário e em qualquer lugar.

O grande diferencial deste projeto será a capacidade de unir duas ações pouquíssimo encontradas em um
único objeto: sentar e transportar. Sendo um objeto que
se desloca em função do aluno, sua estrutura plástica
permite que os materiais internos da mochila permaneçam protegidos de sujeira ou de umidade desta mochila.
Estruturalmente, deve ser leve e resistente, com material
confortável(local de contato com o corpo) e resistente a
atritos.
Com base em pesquisas de mercado, obteve-se a
informação de que não há existência de concorrentes
diretos, ou seja, produtos agregando ambas funções para
utilização específica da execução de tarefas acadêmicas.
No caso de transporte de objetos, encontra-se grande
variedade de mochilas/ bolsas para uso geral (dia-a-dia).
Analisando referências conceituais, tem-se alguns assentos portáveis que se aproximam pouco do objetivo deste
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8.2- Painél Semântico
Perfil do Público - Alvo

Figura 51– Público Alvo. Fonte: Acervo do Autor
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Estilo de Vida

Figura 52– Estilo de Vida. Fonte: Acervo do Autor
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8.2- Painél Semântico
Identidade

Figura 53– Público Alvo. Fonte: Acervo do Autor
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Expressão do Produto

Figura 54– Expressão do Produto. Fonte: Acervo do Autor
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8.3- Nome do Produto
Estudo do nome
Do contrário do produto que durante as etapas de
desenvolvimento sofreu transformações com relação à
seu tema, seu nome permaneceu o mesmo do começo.
Abaixo segue as etapas de escolha para a cadeira dobrável. Por se tratar de um produto que manteve-se suas
características, o nome prevaleceu como critério do autor
para dar maior credibilidade ao projeto.
O nome da cadeira veio por um encurtamento do
seu diferencial, ser dobrável;
Proposto por mim: BRAVEL → Dobrável (origem)
VERTENTES:
Dobrável (Português – BR) → Folding (Inglês)
Michaelis.: Moderno Dicionário INGL-PORT/ PORT-INGL. -São Paulo :
Companhia Melhoramentos, 2000 - (Dicionário Michaelis)

bend. (d) to duplicate; repeat. (2) to abate; pull down;
tame. (3) to divert from. (4) Dobrar-se (a) to become double; be the double; (b) fig. To humble oneself

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO

• Dobrar a parada: To double the stake (gambling)
• Dobrar o passo: To mend one´s pace / quicken
one´s step
• One´s Step → One´Step
• DOBRÁVEL → [dobr´avew] adj m+f(pl dobráveis).
folding; pliable; bending; flexible; collapsible.
• Foldable → Dobrável;
• Folding chair → Cadeira Dobrável;
• Folding seat→ Assento Dobrável;

Realizado no software AutoCad, por linhas de construção, o Logotipo Final então foi este da figura abaixo.

• Foldup → Dobrável, dobradiça (diz-se de móvel
ou equipamento desenhado de modo a poder reduzir o
tamanho para ocupar menos espaço).
8.4- Evolução Logotipo do Produto
A elaboração de um logotipo se dá pela busca da
simplicidade e o que aquele símbolo trará de mensagem
referente ao produto.
No caso, foi escolhido a letra “b” minúsculo, propositalmente, para que ela ficasse menos pesada, remetendo
a antiga forma do projeto enquanto cadeira dobrável.

Figura 55– Logotipo. Fonte: Acervo do Autor

DOBRAR → [dobr´ar] vr+vint+vpr (1) to double. (a)
to make double; increase; enlarge; extend. (b) to fold;
fold up; plait; ply; plicate. (c) to turn; round; curve; bow;
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8.5- Primeiros Desenhos Cadeira Dobrável
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Figura 56– Desenhos Cadeira - Dobrável. Fonte: Acervo do Autor
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8.6- Rendering Cadeira- Dobrável

Figura 57– 3D Rendering Cadeira - Dobrável. Fonte: Acervo do Autor
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9. PROJETO
9.1- Clínica 1
Esta etapa consagra o início das modificações existentes desde a idéia da cadeira dobrável. Assim, dessa
forma, será apresentado as clínicas exercidas no início do
TGI-I, com a possível idéia de se expandir novas possibilidades de evoluir o conceito adotado posteriormente. A
partir desta etapa, o projeto veio a se chamar Maleta ou
Mala - Cadeira.

54

Figura 58– Clínica 1. Fonte: Acervo do Autor
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9.2- Clínica 2
Esta etapa seria a evolução da Clínica 1, porém com
aprimoramentos da forma. Ainda suportando alterações
nos desenhos, o tema: Maleta ou Mala- Cadeira sofre
uma modificação para Mochila- Cadeira, onde daqui o
projeto encorpa uma posição mais direcionada.
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Figura 59– Clínica 2. Fonte: Acervo do Autor
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9.3- Clínica 3

Figura 60– Clínica 3. Fonte: Acervo do Autor

Para finalizar as etapas de Clínicas, esta última defini
melhor o tema deste trabalho como uma Mochila com
assento integrado.
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9.4- Desenho Final

Figura 61– Desenho Final. Fonte: Acervo do Autor
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9.5- Rendering

Figura 62– Rendering. Fonte: Acervo do Autor
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PROJETO

PROJETO

Figura 63– Rendering. Fonte: Acervo do Autor . Proporção de tamanho não compatível com a realidade apenas apresentativo

Figura 64– Rendering. Fonte: Acervo do Autor

Figura 66– Rendering. Fonte: Acervo do Autor
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Figura 65– Rendering. Fonte: Acervo do Autor

Figura 67– Rendering. Fonte: Acervo do Autor

Figura 68– Rendering. Fonte: Acervo do Autor
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PROJETO
9.6- Desenho Técnico

Figura 69– Desenho Técnico. Fonte: Acervo do Autor

PROJETO
9.7- Materiais e Fabricação
9.7.1- Definição do Material Proposto para esta
Cadeira
A idéia de se criar esta mochila com assento integrado com o material plástico para as duas superfícies, a de
encosto e a de sentar, foi definido pela forma trazida pelas clínicas de desenho, de desenvolvimento, que nos leva
a entender que para sua sustentação e qualidade definida
do produto, deverá ser feito em plástico injetado.

Figura 70– Injetora Plástica. Fonte: http://www.caramuru.com.br/
page2injecao.html

De acordo com o Professor Milton Nascimento,
Professor de Materiais Industriais e Fabricação na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em sala de aula, ele
definiu a Injeção Plástica da seguinte maneira: “ É um
dos primeiros processos primários que podemos efetuar
inúmeras matérias primas plásticas existentes. O plástico
é um material econômico usado em várias aplicações e
sua versatilidade em relação á materiais o torna quase
insubtituível”.
Seu processo de injeção inicia-se com grânulos de
plástico que são derretidos (plastificados) dentro de um
cilindro em uma máquina (injetora) sendo injetados em
um molde (ferramenta) e após o esfriamento ele é retirado do mesmo completando o ciclo. Assim como segue o
exemplo a seguir:
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PROJETO
9.7.2- Etapas de Construção

PROJETO

Figura 74– Teste Tamanho-Primeiro Modelo. Fonte: Acervo do Autor

Figura 78– Mock-Up-SegundoModelo. Fonte: Acervo do Autor

Nesta etapa foram feitos dois modelos em isopor
para comparar o tamanho e entender as proporções do
modelo. Assim, dessa forma, foi possível tanto o entendimento de sua forma quanto a um projeto de um produto
estrutural.
Cabe realçar que a medida do chão à parte poplítea
inferior seria de 8 cm.
Figura 71– Lixando Isopor-Primeiro Modelo. Fonte: Acervo do Autor
Figura 75– Teste Tamanho-Primeiro
Modelo. Fonte: Acervo do Autor

Figura 76– Teste Tamanho-Primeiro Modelo.
Fonte: Acervo do Autor

Figura 77– Mock-Up-SegundoModelo. Fonte: Acervo do Autor

Figura 72– Lixando Isopor- Primeiro Modelo. Fonte:
Acervo do Autor

Figura 79– Mock-Up-SegundoModelo. Fonte: Acervo do
Autor

Figura 73– Teste de Tamanho- Primeiro Modelo.
Fonte:Acervo do Autor
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CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
10. CONCLUSÃO
Desde o início da definição e escolha do tema e objetivo deste trabalho, foi um grande desafio o processo de
entendimento, organização e tradução de todas informações que foram sendo encontradas, da maneira mais simples e direcionada possível, sem fugir do tema. Diversas
disciplinas e atividades contribuíram positivamente para
o amadurecimento do projeto.
Conclui-se que o resultado obtido neste projeto
foi de muito valor, levando em consideração a pequena
quantidade de referências com o mesmo conceito proposto, portanto foi exigido criatividade e projeto constante, para a obtenção de um resultado agradável e viável.
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