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O Museu dos Óculos Gioconda Giannini é um museu particular localizado na 

cidade de São Paulo. Foi fundado em 1996 pelo esteta óptico Miguel Giannini e 

encontra-se sediado em um casarão da década de 1920, no bairro do Bixiga. 

  

O museu conserva uma coleção de aproximadamente 700 exemplares de  óculos, 

originários do Brasil e de outro países, produzidos entre os séculos XVII e XX, 

além de réplicas de peças mais antigas. É apontado como único museu em seu 

gênero no continente americano. 
 

A palavra óculos surgiu com o termo ocularium, na Antiguidade Clássica. O termo 
era utilizado para designar os orifícios das armaduras dos soldados da época, que 

serviam para permitir que os mesmos enxergassem. 

  
Somente no século I d.C surgiram as primeiras lentes corretivas, que eram feitas 

com pedras semipreciosas cortadas em tiras finas e davam origem aos óculos de 
grau para perto. Tudo isso se deve ao matemático árabe Alhazen, que, perto do 

ano 1000 d.C., formulou uma teoria sobre a incidência de luz em espelhos 

esféricos e como isso reagia no olho humano. Os monges eram, sobretudo, os 
mais beneficiados com o objeto, por passarem horas trabalhando nas grandes 

bibliotecas da Europa. Em 1270, na Alemanha, foram criados os primeiros óculos 

com aros de ferro e unidos por rebites. Eram semelhantes a um compasso, porém 
não possuíam hastes. 

  
Os modelos que foram mais usados no século XV eram o Pince-nez e o Lornhons. 

Porém, eles ainda não possuíam hastes fixas, sendo que a mesma só passou a 

surgir no século XVII, e era usada para se apoiar às orelhas. 
  

No Brasil, os óculos surgiram no século XVI, com a colonização portuguesa, e 

eram usados principalmente por religiosos (em sua maioria jesuítas), funcionários 
da coroa portuguesa, colonos abastados e homens de letras. 

  

Uma antiga referência histórica sobre a existência dos óculos remonta aos antigos 
egípcios no século V a.C., que retratam lentes de vidro sem grau. 

  
As primeiras referências sobre a existência óculos datam de 500 a.C. e foram 

encontradas em textos do filósofo chinês Confúcio. Nessa época, eram apenas um 

adereço pessoal. As lentes eram de vidro, mas não tinham grau. 
  

Foram as experiências em óptica de Robert Grosseteste e seu discípulo Roger 

Bacon que levaram à invenção dos óculos modernos. Em 1284, as guildas de 
Veneza já os mencionavam e durante o século XIV o fabrico de óculos 

popularizou-se por toda a Europa. Nem sempre os óculos foram fabricados com a 

forma com que são conhecidos hoje em dia. No século XIX era possível encontrar 
com mais facilidade que hoje os monóculos (apenas uma lente oftálmica) e, 

também, as lentes sem armação. 



  

Em 1785 Benjamin Franklin inventou os primeiros óculos bifocais, com duas lentes 

a frente de cada olho unidas pela armação, possibilitando enxergar de longe e de 
perto em um único acessório. 

  

Graças à utilização de matérias-primas mais baratas para sua produção e o 
grande avanço da tecnologia, hoje em dia existem os mais variados tipos de 

óculos, de diferentes tamanhos, cores, estilos, e para os mais variados gostos. 

  
Miguel Gianini 

Paulistano e com muitos sonhos deixou ainda jovem a casa dos pais e partiu em 

busca de sua vocação. Quando a descobriu, foi só uma questão de tempo para 
atingir a notoriedade. Teve apenas um patrão, durante dez anos, período em que 

fez de tudo em uma ótica. O que lhe forneceu a base para se tornar um esteta 

ótico respeitado até no Exterior. Mais que isso, criou um conceito. Descendente de 
imigrantes italianos já moldou a expressão de muita gente famosa, do presidente 

da República a astros da música. 
  

Miguel Giannini é responsável pela grande revolução óptica ocorrida no país após 

1970. 
  

O primeiro emprego de Miguel Giannini surgiu aos 13 anos como office-boy da 

antiga Foto City, ótica famosa, instalada no centro da cidade. Apesar de muito 
jovem, sabia que aquela seria sua grande oportunidade de aprender. 

  

Aos 18 anos, dominava todos os setores da empresa, aos 23 abriu sua primeira 
loja em parceria com o amigo e mestre na montagem de óculos Fioravante 

Fernandes. Nascia a Ótica Fiore & Miguel. 
  

O movimento da loja crescia lentamente, mas esse não era o maior problema. O 

que tirava o sono dos sócios era a falta de capital para aumentar o estoque. A 
única saída seria descobrir uma maneira diferente de trabalhar, mas qual? Foi 

nessa época que nasceu a ideia mais arrojada da vida de Miguel Giannini. Após o 

expediente, com uma lamparina e dois alicates, passou transformar armações 
convencionais em peças exclusivas. 

  

Casualmente, descobria o caminho mais eficiente de qualificar o atendimento ao 
cliente. Vinte anos antes de o comércio ouvir a expressão "atendimento 

personalizado", Miguel provou que a intuição supera o tempo e passou a 
remodelar armações sobre o rosto dos clientes, tornando-se o único profissional no 

setor a ter peças artesanais. Uma ousadia, naquela época, porque ninguém 

imaginaria que, 20 anos depois, este seria o grande diferencial do comercio 
brasileiro. 

Em pouco mais de dez anos, o sistema de atendimento personalizado tornou-se 

referência em óptica no Brasil. 
 

Em seu cadastro, estão o presidente Luís Inácio Lula da Silva, ex-apresentadores, 
Boris Casoy, Ana Maria Braga, Carlos Tramontina, atores de tv, cinema e teatro e 

500 mil clientes cadastrados em 48 anos de trabalho como esteta ótico. 
 


