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RESUMO 

 

Todos os indivíduos devem ter o direito pleno e condições iguais. Assim, busca-se o 

estabelecimento de diretrizes gerais, normas e critérios básicos para assegurar, promover e 

proteger o exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos humanos e 

liberdades fundamentais pelas pessoas com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania. 

A partir deste prisma, o design se apresenta como fonte de criação para soluções que venham 

impactar positivamente no cotidiano das pessoas e promove isso com o auxílio dos métodos 

projetuais. Assim, esta pesquisa teve como objetivo o desenvolvimento de um método projetual 

para a criação de soluções centradas no usuário, com foco no Design Inclusivo. O método de 

pesquisa utilizado foi a pesquisa-ação que se caracteriza por ser um processo continuado, 

sistemático e empiricamente fundamentado e aprimorado na prática. A análise e discussão de 

dados foi realizada sob o paradigma qualitativo. O campo do estudo foi a Universidade Feevale. 

Os grupos de participantes foram constituídos de alunos disciplina de Projeto 3 – Design 

Universal e de professores do Curso de design. Os instrumentos de pesquisa consistiram em 

entrevistas e questionários aplicados tanto para alunos (em sala de aula) quanto para 

professores. Foi realizado um wokshop para avaliação e feedback do método proposto em 

específico para os professores. Como resultado, essa tese apresenta um método projetual 

centrado no usuário com foco no Design Inclusivo, avaliado e validado junto dos alunos e 

docentes da área. A proposta tende a ser relevante para os designers na criação de soluções em 

tecnologias assistivas, uma vez que aproxima e tangencia as demandas das pessoas com 

deficiência com o profissional de design no desenvolvimento projetual. 

 

Palavras chave: método projetual; usuário; design inclusivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

All individuals must have full rights and equal conditions. Thus, we seek to establish general 

guidelines, norms and basic criteria to ensure, promoting and protecting the full and equal 

exercise of all human rights and fundamental freedoms by persons with disabilities, with a view 

to their social inclusion and citizenship. From this perspective, design presents itself as a source 

of creation for solutions that will positively impact people's daily lives and promote this with 

the aid of design methods. Thus, this research aimed to develop a design method for the creation 

of user-centered solutions, focusing on Inclusive Design. The research method used was action 

research that is characterized by being a continuous, systematic and empirically grounded 

process and improved in practice. Data analysis and discussion was performed   under the 

qualitative paradigm. The field of study was Feevale University. The groups of participants 

were composed of students of the discipline Project 3 - Universal Design and teachers of the 

Design Course. The research instruments consisted of interviews and questionnaires applied 

for both students (in the classroom) and teachers. As a result, this thesis presents a user-centered 

design method with a focus on Inclusive Design, evaluated and validated with students and 

teachers area. The proposal tends to be relevant for designers in the creation of assistive 

technology solutions, as it brings together and touches the demands of people with disabilities 

with the design professional in design development. 

 

Keywords: project method; user; inclusive design 
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1. INTRODUÇÃO 

  

1.1 TRAJETÓRIA PESSOAL 

 

Sou formado em Design de Produto com ênfase em ergonomia pela Universidade 

Feevale. Desenvolvi, em meu trabalho de conclusão, parâmetros ergonômicos para 

acessibilidade no transporte coletivo e deste estudo, gerei um sistema de produtos que tiveram 

como objetivo a melhoria do acesso e utilização do transporte para pessoas com deficiência 

física - cadeirantes.  

Posteriormente, ingressei no Mestrado Profissional em Inclusão Social e Acessibilidade, 

onde aprofundei o projeto iniciado na conclusão da graduação, gerando além do 

desenvolvimento da dissertação, o encaminhamento do processo de requerimento de patente. 

Neste processo, foram eleitos alguns dos produtos gerados ao longo da pesquisa e que 

apresentavam caráter de ineditismo e potencial de mercado. Neste mesmo período, tive 

oportunidade de trabalhar no P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) da empresa parceira do 

projeto de graduação, aprofundando e aplicando conhecimentos no ambiente industrial. 

No ano de 2013, entrei para o corpo docente do curso de Design da Universidade 

Feevale, onde iniciei minha trajetória na docência. De lá para cá, lecionei ou leciono disciplinas 

de desenho geométrico, desenho técnico, ergonomia, modelagem, estágio, computação gráfica, 

gestão de projetos em design e projetos. Em 2014, passei a ministrar a disciplina de Projeto III: 

Design Universal (situada no 5º semestre do curso), onde pude aplicar os conceitos absorvidos 

até então, em sala de aula e nos assessoramentos projetuais com os alunos. A partir desta 

vivência, observei a necessidade de aprofundar e estudar métodos projetuais e dinâmicas para 

a melhor condução das atividades, assim como o entendimento dos alunos em relação às 

Pessoas com Deficiência - PcD. Este tensionamento apresentava semanalmente, lacunas do 

processo e do entendimento das pessoas quanto às necessidades específicas das PcD. 

No ano de 2016, ingressei no doutorado em Diversidade Cultural e Inclusão Social da 

Universidade Feevale, para aprofundar os estudos relacionados à temática e apresentei o 

desenvolvimento de uma metodologia projetual focada no design inclusivo, que tem como 

premissa a especificidade dos sujeitos. Assim, esta tese de doutorado apresentará elementos que 

envolvem a pessoa com deficiência e suas especificidades, bem como o design e suas 

metodologias projetuais. 
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1.2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

A inclusão, termo de grande utilização nos dias atuais, corre sérios riscos de banalização. 

Assim, tornou-se imperativo discutir a inclusão, apesar de nem sempre discutir-se de maneira 

adequada a exclusão, contrapartida fundamental para compreensão que cerca o tema. Observa-

se, também, que a exclusão é sempre posta na responsabilidade dos outros e quem propõe a 

inclusão tende a receber reconhecimento social, ainda que os meios utilizados não sejam claros 

e que em suas práticas impregnadas princípios da exclusão (QUINTÃO, 2005). 

Verificando dados quantitativos, segundo a OMS (2011), cerca de 1 bilhão de pessoas 

vivem com alguma deficiência, significando uma em cada sete pessoas no mundo.  O Censo 

Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2000 apresentou a 

existência de 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência (14,5% da população) 

(IBGE, 2000), ao passo que em 2010 esse contingente aumentou para 45,6 milhões de pessoas 

(23,9% da população), representando um aumento significativo de quase 100% (IBGE, 2010). 

Supõe-se que estes números podem sofrer estas alterações uma vez que as pessoas com 

deficiência tendem a, literalmente, aparecer mais na medida que a discussão na área evolui.  

Sendo assim, a questão da inclusão das Pessoas com Deficiência (PcD) na sociedade é 

uma condição que reporta à cidadania. Pode ser conceituado como um processo pelo qual a 

sociedade deve adaptar-se para poder incluir, quer seja em seus sistemas sociais gerais, pessoas 

com deficiência e, simultaneamente, estas se preparam para assumir papéis ativos na sociedade 

(SASSAKI, 2010). Neste sentido, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(BRASIL, 2007) menciona que direitos humanos são direitos de todos, embora se façam 

necessárias nuances específicas para grupos mais vulneráveis e antes relegados à periferia dos 

fatos. Sob a égide dos direitos humanos, estas pessoas estarão em condições de conquistar a 

cidadania. 

A inclusão é um processo de construção de uma sociedade para todos, e dentro dessa 

sociedade um dos direitos básicos de todo o ser humano é a aspiração à felicidade ou, como 

outros preferem chamar, à qualidade de vida (SASSAKI, 2010). Desta forma, o entendimento 

sobre a inclusão social pode ser compreendido a partir do conceito de exclusão. Martins (2008) 

afirma que a exclusão se caracteriza ao mesmo tempo uma verdade e um equívoco, revela o 

supérfluo e oculta o essencial. Ou seja, a exclusão não diz respeito àqueles que são excluídos, 

mas é, antes, uma impressão superficial sobre o outro por parte daqueles que se consideram 

incluídos, e por vezes não o são de fato. 
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Para melhor contextualizar o processo de inclusão social, Martins (2008, p. 11) cita que 

“a sociedade que exclui é a mesma sociedade que inclui e integra, que cria formas também 

desumanas de participação, na medida em que delas faz condição de privilégios e não de 

direitos”. Partindo deste princípio, o design e as tecnologias assistivas podem vir a proporcionar 

maiores condições de integração destes indivíduos em todos os âmbitos. 

Visando uma sociedade inclusiva de fato, deve-se oferecer condições adequadas para 

que as pessoas com limitações físicas possam ter a qualidade de vida necessária e semelhante 

ao de qualquer indivíduo. Neste sentido, Tilley (2005) comenta que pessoas com deficiência 

devem ser atendidas em igualdade de produtos, serviços, recursos, privilégios, vantagens e 

acomodações. Tendo em vista a atuação do profissional da área de design, neste contexto, pode-

se dizer que este tem papel relevante na concepção de Tecnologias Assistivas adequadas para 

as necessidades específicas das PcD. Assim, se faz necessário conceituar Tecnologia Assistiva 

(TA) que, conforme a ABNT (BRASIL, 2015), é um conjunto de técnicas, aparelhos, 

instrumentos, produtos e procedimentos que visam auxiliar a mobilidade, percepção e utilização 

do meio ambiente e dos elementos por pessoas com deficiência. 

O Ministério da Saúde aponta que em virtude das diferenças que apresentam em relação 

às demais, as pessoas com deficiência possuem necessidades específicas a serem observadas e 

satisfeitas. Tal fato significa que: a) Os direitos específicos das pessoas com deficiências 

decorrem de suas necessidades especiais; b) É preciso compreender que as pessoas não 

deficientes e as pessoas com deficiências não são “iguais”; c) O exercício dos direitos gerais 

bem como nos direitos específicos destas últimas está diretamente ligado à criação de condições 

que permitam o seu acesso diferenciado ao bem-estar econômico, social e cultural. 

Na construção desta sociedade inclusiva, há que atentar-se aos movimentos acadêmicos 

e científicos relacionados ao tema. Desta forma, tanto as questões pertinentes a métodos, 

produtos, processos, serviços e sistemas devem ter uma dimensão que vai além da abordagem 

coletiva. Faz-se necessário o direcionamento de ações para o âmbito individual. Para tal, a 

comunidade acadêmica tem o compromisso de auxiliar neste processo socializando o 

conhecimento e, consequentemente, potencializando ações afirmativas e efetivas com o público 

alvo. 

Neste contexto, é de suma importância buscar-se uma sociedade igualitária, que partilha 

tratamentos iguais e oferece condições para todas as pessoas, indiferente de sua capacidade. 

Com o foco na inclusão de todos aqueles que por algum motivo foram excluídos, buscando 

soluções que possam contribuir com este processo. Através deste prisma, o design se apresenta 

como fonte de criação para soluções que venham impactar positivamente no cotidiano das 
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pessoas. Buscar entender o significado do design é compreender os papéis que a forma e o 

conteúdo desempenham, e assim, perceber que o design também é comentário, opinião, ponto 

de vista e responsabilidade social. Criar um “design” é muito mais do que simplesmente montar, 

formatar ou mesmo editar; é acrescentar valor e significado, é iluminar, simplificar, esclarecer, 

modificar, dignificar, dramatizar, persuadir e talvez até mesmo entreter (RAND, 2015). 

Segundo Löbach (2001, p.17), design pode ser entendido como “[...] toda atividade que 

tende a transformar em produto industrial passível de fabricação, as ideias para a satisfação de 

determinadas necessidades de um indivíduo ou grupo”, ou seja é “[...] um processo de adaptação 

dos produtos de uso, fabricados industrialmente, às necessidades físicas e psíquicas dos usuários 

ou grupos de usuários” (p.21). Estas necessidades “[...] têm origem em alguma carência e ditam 

o comportamento humano visando à eliminação dos estados não desejados. (...) Quando as 

necessidades são satisfeitas, o homem sente prazer, bem-estar, relaxamento” (LOBACH, 2001, 

p.26). 

O design deve-se preocupar em projetar ambientes adaptados, bem como TAs, que 

sejam úteis a qualquer pessoa, não só para pessoas com deficiência, mas também às obesas, de 

baixa estatura, idosas e também aquelas que estejam temporariamente com algum membro 

limitado. Desenho acessível é um projeto que levará em conta a acessibilidade voltada 

especificamente para as pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual ou múltipla, de 

tal modo que elas possam utilizar, com autonomia e independência tanto ambientes físicos, 

como transportes (SASSAKI, 2010). 

Margolin e Margolin (2004), entendem que as soluções desenvolvidas para suprir as 

demandas mercadológicas, por vezes, resolvem questões sociais, mas o profissional criativo 

não pode deixar somente na mão do mercado todas as carências da população. Os autores 

justificam a afirmação anterior, exemplificando que pessoas pobres ou que não apresentam 

algum tipo de necessidade específica, geralmente não compõem o público alvo para qual o 

mercado direciona seus produtos. 

Dessa maneira, o design, mais especificamente a segmentação chamada de design 

inclusivo, envolve pessoas dentro da área ou processo de desenvolvimento, usando uma 

variedade de técnicas de pesquisa para entender suas necessidades e descobrir suas aspirações 

(NORWEGIAN DESIGN COUNCIL, 2010). Importante salientar, que atentar-se às 

especificidades das pessoas com deficiências, pode ser o grande diferencial desta segmentação. 

Pensando nesse processo e procurando novas soluções, o design faz uso de métodos para 

a criação dos objetivos requeridos. Cada produto gerado, é resultado de um processo de 

desenvolvimento determinado por análises e decisões. Diante disso, Bomfim (1995), aponta 
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que metodologia é o estudo dos métodos, técnicas e ferramentas e de suas aplicações à 

definição, organização e solução de problemas projetuais. O método projetual é o processo que 

considera todas as características e processos pelos quais um produto deverá passar para atender 

satisfatoriamente às funções desejadas. Munari (2015), acrescenta que um método nunca deve 

ser absoluto e não só pode, como deve ser modificado de acordo com os valores e objetivos 

encontrados dentro de um projeto. 

Para que o design possa ser de fato esta fonte criadora de soluções, os métodos de 

desenvolvimento projetuais representam papel fundamental neste processo. Neste sentido, os 

métodos estruturam-se de maneira a apontar os caminhos a serem traçados, bem como utilizam-

se de técnicas e análises que organizam as ideias e orientam o desenvolvimento do projeto. 

Segundo Bonsiepe (1984), os métodos caracterizam-se por uma tendência a separar-se da esfera 

da Arte e aproximar-se da atividade científica. Trata-se de uma reconstrução estruturalista, onde 

os componentes analíticos se interpenetram com os componentes normativos. A nível teórico, 

parte da hipótese de que a atividade projetual das diversas áreas possui uma estrutura comum, 

independente do conteúdo das tarefas projetuais. 

Sendo assim, estes métodos contribuem cientificamente na organização das atividades 

criativas destas novas soluções. Oferecendo apoio ao profissional do design, potencializando a 

eficácia do produto concebido, através de análises e parâmetros pré-determinados estabelecidos 

por especialistas da área. Assim, essa pesquisa apresenta seguinte problema de pesquisa: Quais 

os critérios que embasam o desenvolvimento de um método projetual de design para a criação 

de soluções centradas no usuário, com foco no Design Inclusivo? 

Desta forma, verifica-se a importância do método projetual para o design, procurando 

amparar e potencializar a construção deste conhecimento, e logo, as soluções para as Pessoas 

com Deficiência, esta pesquisa propõe como objetivo geral o desenvolvimento de um método 

projetual para a criação de soluções centradas no usuário, com foco no Design Inclusivo. Para 

responder este objetivo, têm-se como objetivos específicos: a. Entender o design e suas 

possibilidades na condição de área geradora de tecnologias assistivas; b. Analisar métodos 

projetuais de design comumente utilizados para desenvolvimento em soluções; c. Compreender 

a percepção dos alunos de design, sobre a aplicação dos métodos projetuais no processo de 

design; d. Avaliar o método proposto junto aos alunos; g. Avaliar os feedbacks sobre o método 

por parte dos profissionais formados em design. 

Assim, essa tese está estruturada através do método da pesquisa-ação, com base em 

Thiollent (2009), que será apresentado na sequência, seguido pelos capítulos de fundamentação 
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teórica – inclusão social e design. Posteriormente, serão analisados e discutidos os dados para, 

por fim, apresentar o desenvolvimento do método construído. 
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2. INCLUSÃO SOCIAL E SUAS VARIÁVEIS 

 

Este capítulo tratará das questões que permeiam a inclusão social e suas variáveis. Entre 

elas, pessoas com deficiência e questões de fisiologia e funcionalidade, seguido das temáticas 

de qualidade de vida e tecnologias assistivas. Por fim, buscará uma discussão a respeito da 

inclusão social e direitos humanos.  

 

2.1 PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

  

Nos anos 70, a Organização das Nações Unidas (ONU) em Assembleia Geral, publica a 

Declaração dos Direitos Humanos das Pessoas Deficientes, representando um grande avanço 

para a inclusão das pessoas com deficiência na sociedade. Deste encontro o termo passa ser 

utilizado para qualquer indivíduo que “em decorrência de uma deficiência, congênita ou não, 

em suas capacidades físicas ou mentais, estivesse impossibilitado de cumprir sem ajuda, total 

ou parcial às exigências de uma vida individual e social normais” (CAMBIAGHI, 2012, p. 24). 

No Brasil, o marco inicial das reivindicações das PcD foi a Constituição de 1988.  Desde 

então, buscam espaços de participação social, principalmente o acesso à educação e trabalho. 

Ainda que possa ser afirmado a existência de avanços assim como sua formalização, o direito 

à educação, lazer, cultura e trabalho, ainda se encontram distantes do cotidiano destas pessoas, 

seja através de barreiras físicas e/ou atitudinais (AOKI et al, 2018).  

 

Essas barreiras podem ser compreendidas ao se considerar a coexistência de distintos 

modelos de  compreensão da deficiência, em especial o modelo biomédico, em que a 

deficiência é um problema orgânico ou mental do sujeito que deve ser curado e 

reparado, e o modelo social, que compreende a deficiência como construção social em 

que as desigualdades vivenciadas pelas PcD só se manifestam em uma sociedade 

pouco sensível à diversidade de estilos de vida. (DINIZ 2013, apud AOKI et al, 2018, 

p.518).   

 

Nesse sentido, afirma-se que a dignidade da pessoa precisa ser enxergada como um 

princípio basilar da Constituição Brasileira, seja com deficiência ou não. Sendo assim, o 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPcD) aponta que “toda pessoa com deficiência tem 

direito a igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de 

discriminação” (BRASIL, 2015, p. 12). 

Procurando entender um pouco mais, o EPcD considera a discriminação como “toda 

forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o 

efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e das 

liberdades fundamentais da pessoa com deficiência” (BRASIL, 2015, p.12). 
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         Já a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2015), define 

pessoa com deficiência aquela que apresenta algum tipo de impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, na qual em interação com uma ou mais 

barreiras, possa impedir sua participação plena e efetiva na sociedade em condições de 

igualdade com os demais. A avaliação da deficiência será biopsicossocial (influências 

biológicas, psicológicas e sociais), considerando assim os seguintes fatores que podem ser 

observados na figura 1:  

Figura 1 – Fatores avaliados nas PcD 

 

Fonte: Brasil (2015), adaptado pelo autor (2018) 

 

Assim, torna-se dever do Estado, da sociedade e da família assegurar à pessoa com 

deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, 

à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao 

trabalho, à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à acessibilidade, à 

cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à comunicação, aos avanços científicos 

e tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre 

outros decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de outras normas que garantam seu bem-

estar pessoal, social e econômico. (BRASIL, 2015, p. 13). 

Afirmando então, que a acessibilidade precisa ser assimilada com um direito a ser 

buscado através de diversas iniciativas, participações nos diversos espaços, práticas e 

comunicações entre todos, por outro lado, constituiu-se como fundamental a ação de um Estado 

que requer o estabelecimento de um modo de vida adequado às regras do mercado. Dessa 

maneira, a acessibilidade precisa estar constituída nos modos de vida que permitam a 
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participação ativa nos diversos ambientes, tendo a oportunidade de aprender, desenvolver suas 

potencialidades e competências. (KRAEMER, THOMA, 2018). 

Verifica-se, então, que todas deficiências podem ter suas especificidades sanadas ou 

potencializadas por tecnologias ou soluções que possam melhorar os recursos, ferramentas e 

ambientes, gerando melhor interação com as pessoas nos espaços. Contudo, a diversidade 

apresentada pelas várias deficiências, constitui uma das principais dificuldades para o 

estabelecimento de parâmetros passíveis de aplicação em projetos. Também é preciso ser 

considerado os usuários que apresentam, momentaneamente, algum tipo de dificuldade de 

locomoção e utilização dos ambientes projetados. (CAMBIAGHI, 2012). 

A isso, soma-se a observação de Quintão (2005), que constata a existência de uma 

imensa dificuldade da sociedade efetivar suas proposições, necessitando de uma constante 

revisão das práticas inclusivas, que em diversas aplicações tornam-se excludentes e 

discriminatórias. Ou seja, não basta “estar dentro” dos diversos ambientes da sociedade, para 

que haja inclusão. É preciso ampliar a discussão e atenção às diversas variáveis que envolvem 

esta relação. Os princípios da exclusão encontram-se imbuídos nas relações, fazendo com que 

boas iniciativas, sejam desastrosas e ineficientes.  

 Contudo, identifica-se diversos programas, como os de direito à moradia, ofertando uma 

vida “digna” às pessoas com deficiência. Estes programas são subsidiados com recursos 

públicos, onde 3% das unidades construídas são direcionadas para PcD, que apresentam 

prioridades na aquisição do bem, garantindo condições de acesso e autonomia, tendo como 

referências as normas de acessibilidade - NBR 9050 (BRASIL, 2015). Assim, nota-se a grande 

diferença de parâmetros entre cadeirantes e demais usuários em um mesmo ambiente. 

Justamente por essas questões, a importância de desenvolvimento de mobiliários e soluções que 

sejam universais e adaptadas para a maioria dos usuários, indiferente de suas especificidades 

físicas. 

Além do desenvolvimento de soluções para auxiliar as PcD, Silva (et al, 2012), apontam 

que a reabilitação é área responsável por permitir a busca por novas habilidades, tornando 

possível movimentos que potencializados e/ou modificados, podem auxiliar na ruptura das 

barreiras impostas pelo cotidiano. Quando se reabilita, habilita-se de novo alguém que havia 

perdido uma condição específica, para tanto, se faz de suma importância equipes 

multidisciplinares e o envolvimento de profissões das mais diversas áreas. 
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2.1.1 Fisiologia e Funcionalidade 

  

É imprescindível para a explicação da vida humana, compreender o funcionamento 

dos organismos vivos. Halll e Guyton (2012) definem fisiologia como o estudo do 

funcionamento de todas as partes de um organismo vivo, e da mesma forma, o organismo como 

um todo. O autor complementa que a unidade funcional básica do corpo é a célula, capaz de se 

reproduzir e gerar a continuidade da vida. 

Para melhor atender as necessidades específicas de uma pessoa com deficiência, 

compreender a funcionalidade e a fisiologia do sujeito, se faz de suma importância. Neste 

aspecto, apresenta-se como referência a CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde, que define: “funcionalidade de um indivíduo em um domínio específico 

reflete uma interação entre a condição de saúde e o contexto: fatores ambientais e pessoas”. 

Desta forma, pode-se observar que para a definição de funcionalidade, se faz necessária a 

exploração destes fatores para compreensão das relações e suas interações. 

A CIF está dividida em duas partes, onde cada um apresenta dois componentes: 

funcionalidade e incapacidade (funções e estrutura do corpo; atividades e participação); fatores 

contextuais (fatores ambientais e pessoais). Ambos componentes podem ser expressos em 

positivo e negativo. Além disso, ambos componentes apresentam vários domínios e cada 

domínio, suas respectivas categorias (unidades de classificação) (CIF, 2004).  

A saúde e os estados relacionados com a saúde de um indivíduo podem se registrados 

através da seleção do código ou códigos apropriados da categoria e do acréscimo de 

qualificadores, códigos numéricos que especificam a extensão ou magnitude da 

funcionalidade ou da incapacidade naquela categoria, ou em que medida um fator 

ambiental facilita ou constitui um obstáculo. (CIF, 2004, p. 13 e 14). 

 

Assim, para melhor entendimento, têm-se a quadro 1 que representa um panorama 

geral das partes e componentes que a Classificação Internacional de Funcionalidade, 

Incapacidade e Saúde (2004): 
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Quadro 1 – Panorama Geral CIF 

 Parte 1: Funcionalidade e Incapacidade Parte 2: Fatores Contextuais 

Componentes Funções e 

estruturas do 

corpo 

Atividades e 

participação 

Fatores 

Ambientais 

Fatores Pessoais 

Domínios  Funções do corpo 

Estruturas do corpo 

Áreas vitais 

(tarefas, ações) 

Influências 

externas sobre a 

funcionalidade e 

a incapacidade 

Influências 

internas sobre a 

funcionalidade e 

a incapacidade 

Constructos Mudança nas 

funções do corpo 

(fisiológicas) 

 

 

Mudança nas 

estruturas do corpo 

(anatômicas) 

Capacidade  

Execução de 

tarefas em um 

ambiente padrão 

 

Desempenho 

Execução de 

tarefas no ambiente 

habitual 

Impacto 

facilitador ou 

limitador das 

características do 

mundo físico, 

social e atitudinal 

Impacto dos 

atributos de uma 

pessoa 

Aspectos 

Positivos 

Integridade 

funcional e 

estrutural 

Atividades  

Participação 
Facilitadores Não aplicável 

Funcionalidade 

Aspectos 

Negativos 

Deficiência Limitação da 

atividade 

Restrição da 

participação 
Barreiras Não aplicável 

Incapacidade 

Fonte: CIF (2004, p14), adaptado pelo autor (2019) 

Além deste panorama apresentado, pode ser construído um diagrama com o modelo 

multidimensional e interativo de incapacidade e funcionalidade. O resultado dessa interação 

entre a condição de saúde e os fatores contextuais, mostram a dinâmica que precisa ser posta 

para o entendimento da classificação e suas variáveis, trazendo um processo interativo e 

evolutivo, com uma abordagem multidimensional (figura 2). 

 

Figura 2 – Interações entre os componentes da CIF 

 

Fonte: CIF (2004, p.20), adaptado pelo autor (2019) 
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No diagrama, a “funcionalidade de um indivíduo em um domínio específico é uma 

interação ou relação complexa entre a condição de saúde e os fatores contextuais” (CIF, 2004, 

p. 20). Ou seja, existe uma interação dinâmica entre as variáveis, e qualquer alteração pode 

potencialmente modificar todo o cenário. “A interação funciona em dois sentidos: presença da 

deficiência pode modificar até a própria condição de saúde. Inferir uma limitação da capacidade 

devido a uma ou mais deficiências, ou uma restrição de desempenho por causa de uma ou mais 

limitações, pode parecer razoável” (CIF, 2004, p.21). Contudo, a classificação zela pela 

captação dos dados de maneira independente, para posteriormente realizar as associações 

adequadas, uma vez que todos componentes são importantes para a saúde da pessoa. 

Assim, a CIF tem grande uso nas mais diversas áreas. Sua universalidade, segundo 

Thomas (2007), possa estar no conhecimento e produção do mesmo a respeito do processo da 

funcionalidade humana. Essa produção, ou referência conceitual vem da OMS – Organização 

Mundial da Saúde, no entanto o conhecimento produzido (produto) é localizado, já que 

incapacidade tem a ver com o indivíduo deficiente e com o contexto em que ele vive. Logo, as 

intervenções também serão específicas e localizadas. “Estudos antropológicos que adotam uma 

perspectiva materialista argumentam que a incapacidade e os processos de funcionalidade 

humanos são historicamente e espacialmente determinados mais que trans históricos e 

universais”. 

Procurando entender um pouco mais, se faz pertinente apresentar os objetivos 

específicos da CIF (2008, p.16). Todos estes objetivos são inter-relacionados, partindo da 

necessidade e utilização de um sistema aplicável em diversos usos (política de saúde, garantia 

de qualidade e avaliações de resultados em diferentes culturas): 

Proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo da saúde e das 

condições relacionadas à saúde, de seus determinantes e efeitos; estabelecer uma 

linguagem comum para a descrição da saúde e dos estados relacionados à saúde para 

melhorar a comunicação entre diferentes usuários, como profissionais de saúde, 

pesquisadores, elaboradores de políticas públicas e o público, inclusive pessoas com 

incapacidades; permitir comparação de dados entre países, entre disciplinas 

relacionadas à saúde, entre os serviços e em diferentes momentos ao longo do tempo; 

fornecer um esquema de codificação para sistema de informações de saúde (CIF, 

2008, p.16). 

 

 No âmbito da saúde, funcionalidade é termo que abrange o corpo. Estrutura, funções e 

atividades. Ela denota os aspectos positivos da interação entre indivíduo, com condição de 

saúde, e contexto do mesmo. Outro conceito importante para ser aprofundado é aptidão física, 

que Rikli e Jones (1999), conceitualizam como a “(…) capacidade fisiológica e/ou física para 

executar as atividades de vida diária de forma segura e autônoma, sem revelar fadiga”. Indo ao 

encontro disso, a CIF (2008), procura analisar todos aspectos da saúde humana e fatores 
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preponderantes relacionados ao bem-estar, que são chamados de “domínios de saúde e 

domínios relacionados à saúde”, ou seja, não avalia resultantes de fatores sócio-econômicos. 

Voltando a olhar para as deficiências e suas especificidades e na tentativa de 

exemplificar, French (2004), pesquisadora inglesa que a deficiência é parte da experiência da 

incapacidade e na prática as consequências de uma deficiência não são automáticas, mas 

situacional e socialmente mediadas. 

  

 

2.2 QUALIDADE DE VIDA 

  

A progressiva desumanização que se vive, advinda muito provavelmente dos avanços 

tecnológicos, trouxeram maior preocupação com a Qualidade de Vida. Seja no campo da saúde, 

como nas demais áreas, a atenção tem se voltado para esta temática cada vez com mais 

frequência e intensidade. 

Para o devido aprofundamento do termo, se faz necessária a compreensão da saúde, 

definida pela OMS, como “um estado completo e bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1948). Ou seja, pode-se apontar 

que a saúde está intimamente ligada ao conceito de qualidade, uma vez que extrapola a “não 

doença” e considera diversas variáveis para caracterizar o estado saúde. 

Almeida (2012), aponta que a qualidade de vida apresenta-se como um universo 

multidisciplinar de conhecimento, capaz de discutir diversas formas de ciência e conhecimento 

popular, conceitos estes, que estão presentes na vida das pessoas como um todo. Trabalhando 

assim, com diversas variáveis do cotidiano do homem, considerando desde a percepção e 

expectativas subjetivas da vida, até questões como os procedimentos clínicos frente a doenças. 

  

Compreender qualidade de vida como uma forma humana de percepção do próprio 

existir, a partir de esferas objetivas e subjetivas. Porém, para isso, se faz necessário 

uma compreensão adequada, sem reducionismo em relação ao tema, pois o que se 

percebe são inter-relações constantes entre os elementos que compõe esse universo 

(ALMEIDA, 2012 p. 13) 

  

Ao voltar o olhar para um viés histórico, identifica-se a utilização do termo pela 

primeira vez em 1920, em um livro de economia e bem-estar, escrito por Pigou. Na obra, o 

autor discute o suporte governamental para pessoas de classes menos favorecidas, e o impacto 

dessas medidas em suas vidas, e os resultado orçamentário destas práticas. Nestas 

circunstâncias, o termo não foi valorizado e acabou no esquecimento. Porém, outros autores 

apontam o surgimento do termo em 1964, na declaração de Lyndon Johson, então presidente 
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dos Estados Unidos: “...os objetos não podem ser medidos através do balanço dos bancos. Eles 

só podem ser medidos através da qualidade de vida que proporcionam às pessoas”. (FLECK et 

al, 1999). 

Após a passagem da Segunda Guerra Mundial, o termo passou a ser popularizado e 

relacionando com a aquisição de bens de consumo, associando assim, a uma realidade de 

“sucesso à melhoria do padrão de vida”. A partir deste marco histórico, o termo passou a ser 

utilizado na esfera política, intimamente ligados ao crescimento econômico sem limites. “O 

conceito foi, a seguir, ampliado, a fim de medir o quanto uma sociedade havia se desenvolvido 

economicamente”. Após algum período, o conceito avança, amplia-se e aumenta seu 

significado para além do crescimento econômico, o desenvolvimento social, como: saúde, 

educação, lazer, bem-estar, etc. (KLUTHCOVSKY, TAKAYANAGUI, 2007). 

  Observa-se esforços para estabelecer um tratamento científico para o universo de 

qualidade de vida. A multidisciplinaridade da área, acaba segmentando e apresentando diversas 

pesquisas, reflexões e aplicações. Buscando uma racionalização analítica sobre qualidade de 

vida, apresenta-se dois caminhos: análise semântica do termo, discussão e abrangência e 

definições quanto área de conhecimento, cercando variáveis e campos de estudo (ALMEIDA, 

2012). 

Minayo (2000), autora referência na área, aponta a seguinte conceituação: 

É uma noção eminentemente humana, que tem sido aproximada ao grau de satisfação 

encontrado na vida familiar, amorosa, social e ambiental e à própria estética 

existencial. Pressupõe a capacidade de efetuar uma síntese cultural de todos os 

elementos que determinada sociedade considera seu padrão de conforto e bem-estar. 

O termo abrange muitos significados, que refletem conhecimentos, experiências e 

valores de indivíduos e coletividades que a ele se reportam em variadas épocas, 

espaços e histórias diferentes, sendo, portanto, uma construção social com a marca da 

relatividade cultural (MINAYO et al., 2000, p.10). 

  

Ainda buscando conceitos, Almeida et al, (2012), apresenta que se faz necessário 

compreender a qualidade de vida como a maneira humana de percepção objetiva e subjetiva do 

próprio existir. E por serem inter-relações constantes de inúmeras variáveis, necessita-se de 

adequada compreensão do tema sem aplicações reducionistas. 

Mesmo sem haver um consenso sobre o conceito, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), composta por um grupo de especialistas, aponta três aspectos fundamentais ao conceito 

de Qualidade de Vida: subjetividade, multidimensionalidade (dimensões físicas, psicológicas e 

sociais) e a bipolaridade (presença de posições positivas e negativas).  “A percepção do 

indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de valores nos quais ele 

vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (OMS, 1995). 
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Aprofundando a respeito das esferas supracitadas temos: Objetividade das condições 

materiais: a posição do indivíduo na vida, relações estabelecidas na sociedade, poder de 

aquisição; Subjetividade: conhecimento sobre as condições físicas, emocionais e sociais, 

relacionadas aos aspectos regionais, culturais, temporais e sociais à luz das percepções de cada 

indivíduo, apresentado na figura 3. (VILARTA, GOLÇALVES, 2004). 

 

Figura 3 - Conceitos de Qualidade de Vida 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

  

Embora existam distinções quanto às abordagens dos elementos objetivos e subjetivos 

referentes à qualidade de vida, é de suma importância a consideração dos mesmos sem isolá-

los. E somados a isso, mesmo de caráter individualista, a análise da qualidade de vida precisa 

considerar a contextualização da qualidade de vida coletiva. Nesse sentido, a parâmetros que 

dizem respeito à coletividade como por exemplo: segurança, transporte, saneamento básico, 

alimentação e moradia, precisam ser considerados. Ainda assim, o impacto destas variáveis 

deverá ser medido de maneira individual, pois cada sujeito apresenta sua interpretação, 

expectativa e percepção individual deste contexto. 

  

 

2.3 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

  

O impacto do surgimento de uma deficiência é grande na vida de um sujeito, 

principalmente no que se refere às funções e estrutura do corpo, realização de atividades 
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rotineiras e à participação social. Para diminuir esse abalo, o desenvolvimento tecnológico tem 

revolucionado o campo da reabilitação através de investimentos e produção de recursos, 

destinados às necessidades dos deficientes, no que diz respeito a ações terapêuticas. (VARELA; 

OLIVER, 2013, p. 1174). 

Buscando então, a integração das pessoas com deficiência, sejam físicas ou cognitivas 

e sensoriais, surge a área que visa produtos e soluções tecnológicas que apresentam como 

função principal, assistir e potencializar as pessoas com necessidades específicas, a Tecnologia 

Assistiva. Este termo surgiu recentemente e serve como alerta para as barreiras criadas nas 

interfaces de produtos entre indivíduos e máquinas, não somente os que apresentam alguma 

deficiência. (SANTOS FILHO, 2010). 

  

Art. 3º - III – tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, 

dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivem 

promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação da pessoa com 

deficiência ou com mobilidade reduzida, visando à sua autonomia, independência, 

qualidade de vida e inclusão social. (BRASIL, 2015, p. 9). 

  

A Norma Internacional ISO 9999 (2016), define TA como: [...] qualquer produto, 

instrumento, estratégia, serviço e prática, utilizado por pessoas com deficiência e pessoas 

idosas, especialmente produzido ou geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar ou 

neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a autonomia e a 

qualidade de vida dos indivíduos. 

Para o Comitê de Ajudas Técnicas (BRASIL, 2018): 

A TA é uma área do conhecimento, de característica interdisciplinar, que engloba 

produtos recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promover funcionalidade, relacionada à atividade e participação, de pessoas com 

deficiência, incapacidades ou mobilidade reduzida, visando autonomia, 

independência, qualidade de vida e inclusão social (BRASIL, 2018, on-line). 

  

A progressiva desumanização que se vive, advinda muito provavelmente dos de alguns 

destes avanços tecnológicos, trouxeram maior preocupação com a Qualidade de Vida. Seja no 

campo da saúde, como nas demais áreas, a atenção tem se voltado para esta temática cada vez 

com mais frequência e intensidade. 

Para o devido aprofundamento do termo, se faz necessária a compreensão da saúde, 

definida pela OMS, como “um estado completo e bem-estar físico, mental e social, e não 

consiste apenas na ausência de doença ou enfermidade” (OMS, 1948). Ou seja, pode-se apontar 

que a saúde está intimamente ligada ao conceito de qualidade, uma vez que extrapola a “não 

doença” e considera diversas variáveis para caracterizar o estado saúde. 
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Grande parte dos produtos concebidos pelo ser humano tinha como grande objetivo 

auxiliar nas diversas tarefas seja do cotidiano ou no trabalho. Ao encontro com esta ideia, 

Radabaugh (1993) expõe que “para as pessoas sem deficiência, a tecnologia torna as coisas 

mais fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que existam, no mundo inteiro, mais 

de 600 milhões de pessoas com deficiência, ou seja, 10% da população global. No 

Brasil, 24,6 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, de acordo com o Censo 

de 2000, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Já o 

número de idosos ultrapassa 16 milhões de pessoas e deve dobrar em 20 anos, o que 

tornará o Brasil o sexto país em população idosa do mundo. Essas estatísticas nos 

ajudam a compreender o tamanho do desafio envolvido na construção de uma 

sociedade inclusiva, que pressupõe o respeito às diferenças, a valorização da 

diversidade humana e a garantia do acesso universal aos direitos, sem barreiras ou 

limitações de natureza socioeconômica, cultural ou em razão de alguma deficiência. 

(BRASIL, 2008). 

  

Atualmente as TAs possibilitam que pessoas que apresentam graves 

comprometimentos, desenvolvam inúmeras tarefas e atividades que até então eram inatingíveis. 

A aplicação deste conceito assistivo é promover, auxiliar e potencializar habilidades funcionais 

deficitárias ou até novas ações que por conta das restrições do indivíduo eram impraticáveis, 

para que dessa maneira, os mesmos possam atuar nas diversas áreas presentes no mercado de 

trabalho. 

Sendo assim, a cartilha Tecnologias Assistivas na Escola (BRASIL 2008, pg. 26) 

aponta que “as limitações do indivíduo com deficiência tendem a tornar-se uma barreira ao 

aprendizado. Desenvolver recursos de acessibilidade seria uma maneira concreta de neutralizar 

as barreiras causadas pela deficiência e inserir esse indivíduo nos ambientes”. Estes recursos 

promovem a ampliação de habilidades deficitárias ou a realização de competências perdidas 

causadas em decorrência de deficiências ou envelhecimento. Elas irão proporcionar 

independência, qualidade de vida e inclusão social, ampliando a comunicação, mobilidade, 

controle de seu ambiente, habilidades de seu aprendizado e trabalho. (BERSCH, 2013). 

Dessa maneira, aceita-se para a classificação das tecnologias assistivas, três importantes 

referências: ISO 9999; Classificação Horizontal European Activities in Rehabilitation 

Technology - HEART; Classificação Nacional de Tecnologia Assistiva, do Instituto Nacional 

de Pesquisas em Deficiências e Reabilitação, dos Programas da Secretaria de Educação 

Especial, Departamento de Educação dos Estados Unidos. Estas referências, apresentam 

distintas maneiras de organização e aplicação das soluções. (BRASIL, 2009). A importância da 

classificação de tecnologias assistivas por categorias, está no fato de organizar a utilização, 

prescrição, estudo e pesquisa de recursos e serviços. Oferecendo assim, diferentes focos de 

trabalho e especialização. (BERSCH, 2013). 



29 

 

A ISO 9999 (2016), que talvez possa ser apontada como a mais influente, classifica as 

Tecnologias Assistivas ou ajudas técnicas em dez áreas diferentes: classe 3 – ajudas para terapia 

e treinamento; classe 6 – órteses e próteses; classe 9 – ajudas para segurança e proteção pessoal; 

classe 12 – ajudas para mobilidade pessoal; classe 15 – ajudas para atividades domésticas; 

classe 18 – mobiliário e adaptações para residências e outros móveis; classe 21 – ajudas para a 

comunicação, informação e sinalização; classe 24 – ajudas para o manejo de bens e produtos; 

classe 27 – ajudas para equipamentos para melhorar o ambiente, maquinaria e ferramentas; 

classe 30 – ajudas para o lazer e o tempo livre. 

Inteirando-se do conceito da Tecnologia Assistiva e de sua importância, é possível 

afirmar que existe a possibilidade de auxiliar pessoas com PcD, desenvolvendo qualquer tipo 

de produto ou ferramenta que proporcione maior independência e autonomia, exercendo assim, 

grande influência no processo de inclusão social destas pessoas. 

De acordo com a Organização das Nações Unidas - ONU, a equiparação de 

oportunidades em uma sociedade é o processo mediante o qual o sistema geral da sociedade, 

tal como o meio físico e o cultural, a vivência e o transporte, os serviços sociais e sanitários, as 

oportunidades de trabalho, a vida cultural e social, incluídas as instalações desportivas e de 

lazer se faz acessível a todos (MARIANI, 2003). 

  

 

2.4 INCLUSÃO SOCIAL NO CONTEXTO ATUAL 

  

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 2006, promove a Convenção sobre o 

Direito das Pessoas com Deficiência, e posteriormente ratifica-se no Brasil em 2009 através dos 

Decretos 186/2008 e 6949/2009, no 9º artigo, a definição que os Estados deverão tomar as 

medidas necessárias para possibilitar o viver com autonomia e participação dos aspectos da 

vida, assegurando assim, acesso, igualdade de oportunidades em relação às demais pessoas, ao 

meio físico, ao transporte, à comunicação e informação (BRASIL, 2015). 

Inclusão social tornou-se palavra fácil, cujas práticas tendem a ser o reverso. Por 

exemplo, em educação, inclusão social tornou-se progressão automática, ou seja, 

imaginando-se favorecer estudantes com dificuldade de aprendizagem, crianças são 

empurradas para cima de qualquer maneira e logo alcançam a 8ª série, mais ainda não 

entendem o que leem. Foram incluídas socialmente? (DEMO, 2005, p. 1). 

  

A inclusão social também pode ser discutida a partir do processo excludente. Ou seja, o 

não acesso das pessoas as necessidades básicas e algumas comodidades produzidas pela própria 

sociedade, acabam excluindo os sujeitos que não alcançam o êxito de possuir ou vivenciar estes 
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fatores. Logo, o ambiente/contexto e sociedade constituem instâncias que se sobrepõem e se 

complementam, tendo o homem como protagonista deste sistema (ANTONINI, SANT’ANNA, 

SANTOS, 2008). 

Seguindo nesta linha conceitual, especificamente na Modernidade Ocidental, podemos 

apontar uma mudança no conceito de desigualdade e exclusão. Junto dessa mudança, o 

reconhecimento de princípios emancipatórios como: igualdade, liberdade e cidadania. Somado 

a isso, as sociedades modernas ocidentais apresentando a contradição entre os princípios 

universais; e contradição entre os princípios de emancipação e regulação (SANTOS, 2010). 

Sassaki (2010) apresenta a ideia de integração surge para desconstruir a exclusão social 

imposta às pessoas com deficiência por muitos séculos, sendo aplicada no sentido pleno do 

termo, ou seja, de maneira total as pessoas com deficiência eram excluídas de todas as 

atividades da sociedade. Este pensamento ia ao encontro do pensamento que as PcD eram 

inválidas e incapazes para exercer diversas funções do dia-a-dia, entre elas o trabalho. Neste 

contexto, algumas culturas eliminavam as pessoas com deficiência e outras internavam-nas em 

instituições de caridade, que com o passar do tempo se especializaram no atendimento e nas 

demandas específicas destas pessoas. Este panorama se dá até o final da década de 60, onde 

começam movimentos pregando a integração social e inserção destas pessoas nos sistemas 

sociais gerais como educação, trabalho, família e lazer. 

O sistema mundial apresenta dois eixos: socioeconômico da desigualdade, por 

intermédio do imperialismo, resultando em uma globalização neoliberal. E o eixo cultural e 

civilizacional da exclusão/segregação, no orientalismo, expressado nas guerras de civilizações 

(SANTOS, 2010). Segundo o autor, podemos traçar o seguinte esquema, que pode ser 

visualizado no quadro 2. 
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Quadro 2 - Desigualdade x Exclusão 

DESIGUALDADE EXCLUSÃO 

- Pertença dá-se pela integração subordinada; - Pertença dá-se pela exclusão; 

  

- Relação capital/trabalho é o grande 

princípio da integração social na sociedade 

capitalista, uma integração que assenta na 

desigualdade entre o capital e o trabalho, uma 

desigualdade classista baseada na exploração. 

  

- Processo histórico através do qual uma 

cultura, por via de um discurso de verdade, 

cria o interdito e o rejeita. Estabelece um 

limite para além do qual só há transgressão, 

um lugar que atira para outro lugar, a 

heterotopia, todos os grupos sociais que 

são atingidos pelo interdito social, sejam 

eles a delinquência, a orientação sexual, a 

loucura ou o crime. 

- Sistema hierárquico de integração social. 

Quem está embaixo está dentro e sua presença 

é indispensável. 

- Sistema hierárquico dominado pelo 

princípio da segregação: pertence-se pela 

forma como é excluído. Quem está 

embaixo, está fora. 

Fonte: Santos (2010) adaptado pelo autor (2018) 

  

Este conceito de globalização supracitado, carece de maior reflexão, pois é a partir dela 

que o cenário se estabelece. Therborn (2001), afirma que a globalização pode ser compreendida 

como fase de expansão que o capitalismo atingiu na atualidade, impactando todas áreas. Não 

existe uma definição única da globalização, e não necessariamente deve ser analisada como boa 

ou ruim, mas como um fenômeno. A globalização é mais do que um conceito, ela é também um 

modo de enfocar a realidade ou uma perspectiva analítica e, em termos mais amplos, discursiva 

para propósitos de análise social científica. Em suma, o conceito refere-se a uma pluralidade de 

processos sociais, e a palavra mais adequada aqui seria, globalizações, no plural. 

Se Therborn (2013) afirma que a globalização é um mecanismo de expansão da 

atualidade, é imprescindível apresentar as transformações no capitalismo mundial. Santos 

(2010, pg. 287), refere que a “transnacionalização da economia protagonizada por empresas 

multinacionais que convertem as economias nacionais em economias locais e 
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dificultam/inviabilizam os mecanismos de regulação nacional” e acrescenta “a descida 

vertiginosa na quantidade de trabalho vivo necessário à produção das mercadorias, fazendo com 

que seja possível algum crescimento sem aumento de emprego”.  Somados, podem ser citados 

o aumento de desemprego, a segmentação dos mercados de trabalho e a necessidade de avanços 

tecnológicos. Sendo estes alguns dos fatores vivenciados na atualidade, conforme pode ser 

visualizado no quadro 3. 

Quadro 3 - Gestão da desigualdade e da diferença 

A GESTÃO DA DESIGUALDADE E DA DIFERENÇA E A SUA CRISE 

>Crise da capacidade de agregação de interesses em face da crescente desagregação da classe 

operária; 

>Descentralização da produção; 

>Precarização de relação salarial e segmentação dos mercados; 

>Crise de lealdade de militantes em face da emergência contraditória do individualismo e do 

sentimento de pertença muito mais amplos que os sindicais; 

>Enfraquecimento da autoridade das lideranças sindicais; 

>Crise de representatividade; 

Fonte: Santos (2010) adaptado pelo autor (2018) 

  

Diferente do previsto no discurso da globalização, a dinâmica capitalista mundial 

demonstrou-se frágil por ocasião da crise de 2008 (THERBORN, 2013). A globalização arrasta 

as economias para a produção do efêmero, do volátil - redução da durabilidade dos produtos e 

serviços- e do precário - empregos temporários e flexíveis. O que pode ser visto de maneira 

bem clara no contexto nacional. 

Segundo Santos (2001, p. 19): 

A globalização está se impondo como uma fábrica de perversidades. O desemprego 

crescente torna-se crônico. A pobreza aumenta e as classes médias perdem em 

qualidade de vida. O salário médio tende a baixar. A fome e o desabrigo generalizam-

se em todos os continentes. 
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Esta atual configuração do panorama da globalização econômica, que acarreta à 

reconfiguração e expansão do modelo de Estado neoliberal por todo globo, provocou uma crise 

social de grandes proporções. Pode-se correlacionar as seguintes variáveis resultantes deste 

contexto: aumento das taxas de desemprego, diminuição dos investimentos nas áreas sociais, 

resultando no aumento da população em situação de rua nos grandes centros urbanos, 

aumentando sua exposição e vulnerabilidade (ROBAINA, 2011). 

Nesse contexto, também estão os bens de consumo, e que sofrem mudanças 

consideráveis nas percepções e valores. A globalização, segundo Bauman (1999), é um 

movimento rápido, em sua essência. Também aponta que a durabilidade física dos objetos de 

desejos não é mais exigida. A sazonalidade impera e apresenta a tendência de consumo atual, 

seja produtos de menor tempo de duração física, ou por interesse/necessidade de novos bens de 

consumo que possam substituir os antigos. 

Estes fatores compõem o contexto da gestão moderna capitalista, que segundo Santos 

(2010), pode ser chamada de gestão moderna e capitalista da desigualdade e da exclusão, sendo 

este, um processo político multidimensional. Aumenta a complexidade na medida em que se 

agravam as desigualdades e as exclusões. Para que isso seja facilitado, esta gestão utiliza do 

conceito de universalismo como dispositivo ideológico. 

Com regulação social da modernidade, estabelece-se a Gestão controlada, formada de 

mecanismos que permitem controlar ou manter dentro de certos limites os processos de 

exclusão e desigualdade (extremos). Redução das possibilidades de emancipação social. No 

campo social, movimento anti-sistêmicos e suas propostas de radical igualdade e inclusão. 

Exemplos: luta feminista, anti-racista e anti-colonialista (SANTOS, 2010). Segundo o autor, 

essas políticas apresentam a função de manter a desigualdade dentro dos limites que não 

inviabilizam a integração subordinada. Mantendo assim, a desigualdade em níveis toleráveis. 

Logo, o Estado tem de assegurar a competitividade e as condições que a tornam possível, sejam 

elas inovação tecnológica, a garantia da flexibilidade dos mercados de trabalho e a subordinação 

geral da política social à política econômica. 

 

 

2.5 INCLUSÃO SOCIAL COMO DIREITO HUMANO 

  

O processo de inclusão é um processo de construção de uma sociedade para todos, e 

dentro dessa sociedade um dos direitos básicos de todo o ser humano é a aspiração à felicidade 

ou, como outros lhe preferem chamar, à qualidade de vida (SASSAKI, 2010). Já para Azevedo 
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e Barros (2004), a inclusão se apresenta como um movimento permanente na busca de igualdade 

de condições e oportunidades, evitando diversas situações de privações. 

Para auxiliar este processo, podemos apontar a discussão pelos direitos humanos como 

um dos pilares centrais de reinvindicação de direito dos PcD. Segundo Zenaide (2008), a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos “enquanto marco ético-jurídico-político de 

construção de uma cultura universal de respeito aos direitos humanos implicou historicamente 

em processos múltiplos culturais e políticos, direcionados às gerações futuras e todos os povos”. 

Resultando em responsabilidades aos países membros, e adoção de medidas “progressivas 

internacionais e nacionais de promoção e defesa dos direitos humanos, permeados e 

atravessados por práticas culturais, educativas e pelo reconhecimento social, cultural e ético-

político”. Ainda nessa lógica, os direitos humanos são direitos comuns, sem distinções, sejam 

elas de: raça, nacionalidade, etnia, religião, sexo, socioeconômico, opinião política e 

julgamento moral, e por último, mas não mais importante, o direito à vida. Sendo assim, 

ultrapassam a barreira das condições legais, indiferente de nacionalidade ou cultura. 

(BENEVIDES, 2017). Direitos humanos se define como um conjunto de faculdades e 

instituições que, em cada momento da história, buscam defender as exigências da dignidade, da 

liberdade e da igualdade humanas, que devem ser reconhecidas pela esfera jurídico em âmbito 

nacional e internacional (PEREZ LUÑO, 1999). 

Desta composição dos direitos humanos, pode-se apontar a reflexão através de uma 

perspectiva antropológica feita por Souza (2001), onde o confronto da universalidade dos 

direitos apresenta-se como uma imposição ocidental em relação a outros povos, e a 

internacionalização da causa de grupos específicos, como indígenas da América Latina, 

tornando-se atores políticos ativos na discussão e busca dos seus direitos. 

Ainda segundo Souza (2001), o sujeito coletivo de direito compostos por uma 

abordagem diferente na construção de direitos, mas trata-se de minorias culturais, étnicas, 

raciais, sociais ou de gênero, as quais reclamam direitos para seus respectivos grupos, como as 

Pessoas com Deficiência. Buscam o direito de uma identidade cultural autêntica e a um processo 

de subjetivação autônoma, isto é, formação de identidades positivas pautadas em critérios 

valorativos próprios. Deste cenário, surge a contraposição dos sujeitos de direitos coletivos x 

sujeito de direito individual. Pode se concluir que esta ambiguidade na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, que busca uma universalidade de caráter moral e foi originado de um 

contexto altamente influenciado por fatores ocidentais, pode ser retomado por grupos 

minoritários. Pode-se pensar como uma ferramenta de defesa destes grupos. Ou seja, os direitos 
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de liberdade e democracia que são difundidos, cada vez mais sendo explorados pela busca da 

autonomia. 

Adentrando na Inclusão Social, pode-se clarificar este processo por intermédio do 

conceito de exclusão. Segundo José de Souza Martins (2008, p. 43), [...] a exclusão expressa, 

ao mesmo tempo, uma verdade e um equívoco, revela o supérfluo e oculta o essencial. [...] a 

exclusão não diz respeito aos “excluídos”. É, antes, uma impressão superficial sobre o outro 

por parte daqueles que se consideram “incluídos” (humanizados) e não o são de fato. Para 

Sposati (1996), inclusão e exclusão são processos sociais interdependentes vinculados 

principalmente à distribuição de renda e oportunidades. 

Segundo o Ministério da Saúde, incluir quer dizer fazer parte, inserir, introduzir. E 

inclusão é o ato ou efeito de incluir. Assim, a inclusão social das pessoas com deficiências 

significa torná-las participantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos 

seus direitos no âmbito da Sociedade, do Estado e do Poder Público. 

Todos os indivíduos devem ter o direito pleno e condições iguais. O Artigo 1º do 

Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015 pg. 9), está destinado a estabelecer as diretrizes 

gerais, normas e critérios básicos para assegurar, promover e proteger o exercício pleno e em 

condições de igualdade de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais pelas pessoas 

com deficiência, visando sua inclusão social e cidadania participativa plena e efetiva. 

É dever do Estado, da sociedade, da comunidade e da família assegurar, com 

prioridade, às pessoas com deficiência a plena efetivação dos direitos referentes à 

vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, 

à educação, à profissionalização, ao trabalho, à acessibilidade, à cultura, ao desporto, 

ao turismo, ao lazer, à informação e à comunicação, aos avanços científicos e 

tecnológicos, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, dentre outros decorrentes da Constituição Federal e das leis, que 

propiciem seu bem estar pessoal, social e econômico. (BRASIL 2015, pg. 12). 

  

O Ministério da Saúde aponta que em virtude das diferenças que apresentam em relação 

às demais, as pessoas com deficiência possuem necessidades especiais a serem satisfeitas. Tal 

fato significa que: os direitos específicos das pessoas com deficiências decorrem de suas 

necessidades especiais; é preciso compreender que as pessoas não deficientes e as pessoas com 

deficiências não são “iguais”; o exercício dos direitos gerais bem como nos direitos específicos 

destas últimas está diretamente ligado à criação de condições que permitam o seu acesso 

diferenciado ao bem-estar econômico, social e cultural. 

Habitar um corpo com impedimentos físicos, intelectuais ou sensoriais é uma das 

muitas formas de estar no mundo. Entre as narrativas sobre a desigualdade que se 

expressam no corpo, os estudos sobre deficiência foram os que mais tardiamente 

surgiram no campo das ciências sociais e humanas. (DINIZ, 2007). 
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Neste sentido, necessita-se voltar o olhar para mecanismos que possam auxiliar no 

acesso e adaptação dos PcDs no mercado de trabalho para as diversas funções passíveis de 

serem executadas, respeitando as peculiaridades de cada um. Para o melhor entendimento, a 

questão de como funciona a integração social, se faz pertinente. 

Atualmente, segundo Sassaki (2010, p.33), a integração social acontece de três formas 

(coluna da direita do quadro abaixo), porém nenhuma destas três satisfazem de maneira plena 

os direitos de todas as PcD, exigindo poucas “modificações da sociedade” em termos de 

atitudes, espaços físicos, de objetos e práticas sociais. Neste modelo, a sociedade pouco se 

modifica e recebe/aceita as pessoas com deficiência partindo das capacidades das mesmas em 

adaptar-se. No quadro 4, na coluna da direita pode verificar as formas de integração e a esquerda 

as capacidades necessárias para adaptação das pessoas.  

 

Quadro 4 - Integração social e necessidades de integração 

FORMAS DA INTEGRAÇÃO SOCIAL NECESSIDADES PARA INTEGRAÇÃO 

ACONTECER 

Pela inserção pura e simples daquelas 

pessoas com deficiência que conseguiriam 

ou conseguem, por méritos pessoais e 

profissionais próprios, utilizar os espaços, 

assim como programas e serviços, sem 

nenhuma modificação por parte da 

sociedade, ou seja, escola comum, empresa 

comum, clube comum. 

Molda-se aos requisitos dos serviços especiais 

separados (classe especial, escola especial, 

etc). 

Pela inserção daquelas pessoas com 

deficiência que necessitavam ou 

necessitam de alguma adaptação específica 

no espaço físico comum ou no 

procedimento da atividade comum a fim de 

poderem, só então, estudar, trabalhar, ter 

lazer, enfim, conviver com pessoas sem 

deficiência. 

Acompanhar os procedimentos tradicionais 

(de trabalho, escolarização, convivência 

social, etc). 

  

Contornar os obstáculos existentes no meio 

físico (espaço urbano, edifícios, transportes, 

etc). 
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Pela inserção de pessoas com deficiência 

em ambientes separados dentro dos 

sistemas gerais junto à comunidade; classe 

especial, numa escola comum; setor 

separado dentro de uma empresa comum; 

horário exclusivo para pessoas com 

deficiência em um clube comum. Esta 

forma de integração, mesmo com todos os 

méritos, não deixa de ser segregativa. 

Lidar com atitudes discriminatórias da 

sociedade, resultantes de estereótipos, 

preconceitos e estigmas. 

  

Desempenhar papéis sociais individuais 

(aluno, trabalhador, usuário, pai, mãe, 

consumidor,etc) com autonomia, mas não 

necessariamente com independência. 

Fonte: Sassaki (2010) adaptado pelo autor (2018) 

  

Os conceitos apresentados pela busca de inclusão dos excluídos, apesar dos autores 

estarem bem-intencionado, podem ser questionados. Os documentos oficiais partem de um 

convite e não de uma verdadeira intenção de inclusão, partindo de o excluído movimentar-se, 

mas sem necessariamente receber a contrapartida dos já incluídos para adaptação devida ou 

criação de condições mínimas para que estes não retornem à situação anterior.  

Assim, verifica-se que o caminho ainda é longo para a inclusão de fato. É inegável que 

movimentos acontecem, mas em várias esferas são tímidos e quase inexistentes. Dessa maneira, 

o design como várias outras áreas de cunho criativo, podem e devem contribuir para o 

desenvolvimento de soluções que impactem este cenário desfavorável. 
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3. DESIGN E SEUS DESDOBRAMENTOS 

  

3.1 DESIGN UNIVERSAL E INCLUSIVO   

 

O Design, como área, costuma segmentar diferentes temáticas para a discussão, análise 

e desenvolvimento projetual. Assim, conceitos próximos, ou até idênticos, foram desenvolvidos 

em períodos semelhantes, mas em diferentes países. A Americans with Disabilities Act1, através 

do NCSU (Centro de Design Universal da Carolina do Norte - EUA), desenvolveram o conceito 

de Design Universal, enquanto no Reino Unido, surgiu o Design Inclusivo (EIDD, 2004). 

Em linhas gerais, muitos autores assinalam como conceitos iguais, como a IDeA 

(2013), onde apontam que o Design Universal torna as coisas mais acessíveis, seguras e 

adequadas para todos, mas contínua, também chamado de Design for all ou Design Inclusivo, 

apresentado como uma filosofia que pode ser aplicada à política, design ou outras práticas para 

tornar os produtos, ambientes ou sistemas mais funcionais para uma gama maior de pessoas. É 

desenvolvido em resposta à diversidade das populações humanas, suas habilidades e suas 

necessidades. (IDeA, 2013). 

Assim, o Design Inclusivo apresenta suas origens no funcionalismo escandinavo da 

década de 50 e na ascensão ergonômica de 1960. Também sofre grande influência das políticas 

sócio econômicas escandinavas, mais especificamente na Suécia, onde no final dos anos 60 

deram origem ao conceito de uma sociedade para todos, referindo-se principalmente as questões 

de acessibilidade (EIDD, 2004 apud Pereira, 2017). Segundo o Design Council (2008), é uma 

abordagem para a concepção de projetos em que seus produtos/serviços atendam as 

necessidades do maior público possível, independente das suas habilidades.  

Segundo a Declaração de Estocolmo, o Design for all tem como objetivo permitir que 

todas as pessoas tenham oportunidades iguais de participação em todos os aspectos da 

sociedade. Para que isso ocorra, todos os bens, serviços, ambientes, cultura e informações 

devem estar acessíveis e utilizáveis por todos as pessoas na sociedade, atentos à diversidade 

humana. Já o conceito extraído de NCSU (2017), aponta que o Design Universal está baseado 

no conceito de que todos os produtos, ambientes e meios de comunicação, etc, sejam concebidos 

pensando-se em atender às necessidades da grande maioria dos usuários. 

Sendo assim, segundo Pereira (2017, p.28), “mesmo com tantas semelhanças na 

conceituação, diante das diferentes nomenclaturas sugeridas, surgem dúvidas. O fato é que os 

três conceitos são derivados da busca do acesso por parte das pessoas com diferenças funcionais 

a locais, produtos e serviços”. Logo, para o desenvolvimento desta pesquisa, optou-se em 
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trabalhar mais com o termo de Design Universal como conceito, pelo desenvolvimento dado 

nos documentos oficiais do Brasil, assim como, pela própria disciplina que originou esta 

pesquisa se chamar Projeto 3: Design Universal. Contudo, corroborando com o Pereira (2017), 

entendidos os conceitos, entende-se que todos os três apontam o objetivo de gerar uma 

sociedade mais inclusiva e acessível para todos por intermédio de soluções geradas pelo Design. 

Uma das principais premissas do design é oferecer soluções para as necessidades de 

vida das pessoas. Segundo Löbach (2001, p.16), “o conceito design compreende a concretização 

de uma ideia em forma de projetos e modelos”, tanto as fases de concepção, como a totalidade 

do projeto. Dentre as muitas abrangências desse campo de estudo estão os produtos ou sistemas 

de produtos voltados às exigências humanas. 

A satisfação dos desejos de consumo é uma busca constante do design, bem como a 

criação de produtos e projetos que estabeleçam símbolos, significados funcionais e psico-

sociais na vida das pessoas. (OLIVEIRA et al., 2013). Estes podem ser voltados para os mais 

diversos públicos e segmentos de mercado. Neste aspecto, encontram-se as PcD, que 

necessitam satisfazer as suas necessidades físicas, emocionais, sociais ou intelectuais. 

Condicionar a estes indivíduos a superação de suas limitações, melhorando sua qualidade de 

vida e inclusão social é de suma importância. (OLIVEIRA et al., 2013). Retomando, assim, a 

necessidade de aprofundar o desenvolvimento no Design Universal. 

No Estatuto da Pessoa com Deficiência (2015, p. 9), o artigo 3º aponta que “desenho 

universal é a concepção de produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas 

as pessoas, sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de 

tecnologia assistiva”. Logo, o que precisa ser ressaltado é a não necessidade de adaptação por 

parte dos usuários em relação às diferentes soluções disponibilizadas no mercado, inclusive 

aquelas que são desenvolvidas com propósito de atender públicos com demandas específicas. 

 Este conceito busca respeitar a diversidade entre os indivíduos e promove a inclusão 

das pessoas às suas Atividades da Vida Diária (AVDs). Compreende-se por AVDs, aquelas 

atividades fundamentais para a sobrevivência, tais como: comer, manter-se aquecido, evitar 

perigos, manter a higiene pessoal e, em algumas situações, habilidades sociais básicas, em 

detrimento dos aspectos mais complexos do cuidado pessoal e da vida independente, como 

cozinhar, fazer compras e realizar serviços domésticos (HAGERDORN, 2003). 

Também de suma importância, é entender que os preceitos pregados no Design 

Universal, não devem estar restritos somente a etapa de concepção de produto, mas que também 

possa ser aplicado em todo o seu processo de desenvolvimento (NCSU, 2017). 
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O Design Universal consiste no planejamento de produtos que visa atender a maior 

gama de usuários possível, segundo suas características antropométricas, 

biomecânicas e sensoriais, independente do público-alvo ao qual o produto se destina. 

O produto, desta forma, deve ser desenvolvido evitando a existência exclusiva de 

produtos especiais para pessoas com deficiências e restrições. O Design Universal tem 

também como foco a ideia de adaptação do produto ao usuário abrangendo produtos 

acessíveis para toda uma gama de capacidades ou habilidades sem deixar de lado as 

diferenças culturais, sociais e econômicas (SANTOS, 2001, p. 3). 

A diferença entre a inclusão e a integração social aparece na forma de desenvolver 

projetos de arquitetura e design, onde é necessário encontrar soluções para as necessidades 

específicas de cada usuário. Ou seja, se faz necessário considerar as diferenças entre todas as 

pessoas, deficientes ou não, para projetar espaços adequados. (CAMBIAGHI, 2012). 

O desenvolvimento do produto deve atingir todos os diferenciais inseridos dentro da 

maioria da população, desenvolvendo um produto focado nessa ideia já na sua concepção. Neste 

sentido, há que se considerar o Design Universal, ou seja, os sete princípios do Design 

Universal, segundo a NCSU, como elementos para elaboração da análise: 1. Uso Equitativo: O 

design não estigmatiza ou deixa em desvantagem a nenhum dos grupos de usuários; 2. 

Flexibilidade no uso: O design acomoda uma variedade de preferências e habilidades 

individuais; 3. Simples, uso intuitivo: A utilização do design é de fácil compreensão, sem 

experiência prévia, conhecimentos, linguagem própria, ou exigência de constante concentração 

por parte do usuário; 4. Informações perceptivas: O design comunica efetivamente as 

informações necessárias ao usuário, sem a necessidade de pré-condições ambientais ou até 

mesmo habilidades sensoriais específicas; 5. Tolerância ao erro: O design minimiza riscos e 

consequências adversas de acidentes ou ações desatentas; 6. Baixo desgaste físico: O design 

pode ser utilizado de maneira eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga; 7. Tamanho e 

espaço para o uso e alcance: Tamanho apropriado e espaço são considerados para o alcance, 

manipulação, utilização, independente da postura, do tamanho do corpo, da mobilidade do 

usuário. 

A Lei 13146/15 (BRASIL, 2015), Artigo 55 aponta que “a concepção e implantação de 

projetos que tratem do meio físico, de transportes, de informação e comunicação, [...] seja de 

uso público ou privado, tanto na zona urbana ou rural, devem atender aos princípios do desenho 

universal, tendo como referências as normas de acessibilidade”, como pode ser visto na figura 

4: 

 

 

 



41 

 

Figura 4 – Artigos da Norma de Acessibilidade 

   

Fonte: Brasil (2015), adaptado pelo autor (2018) 

 

Segundo Preiser (2010), o maior desafio é colocar em prática todos estes princípios em 

padrões já estipulados por projetistas e planejadores em seus projetos. Além disso, é importante 

observar que alcançar a universalidade absoluta é quase uma utopia, sendo a ideia de atingir o 

maior número possível a ideia principal do desenho universal, destaca Santos Filho (2010). Para 

Lopes e Burjato (2010, p.70):  

Uma das formas de aprimorar a técnica para melhor atingir aos princípios do desenho 

universal é enfatizar a aplicação da abordagem ergonômica no desenvolvimento de 

ambientes como forma de viabilizar sua utilização pelo maior número de pessoas.  

 Ainda nessa perspectiva, observa-se o design inclusivo e todo o pensamento focado na 

singularidade dos sujeitos, ou seja, está preocupado com as especificidades e necessidades 

pontuais. Nesse campo, é fundamental identificar as necessidades e dificuldades de usabilidade 

dos usuários, buscando a acessibilidade e autonomia, propiciando ambientes seguros e 

planejados para os sujeitos, e não que estes flexibilizam-se para usar o ambiente 

(CAMBIAGHI, 2012). 
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Diante deste cenário, Iida (2005), aponta que as PcD recebem atenção e foco em muitos 

trabalhos de ergonomia, divididos por dois objetivos básicos. Um que busca a adaptação dos 

equipamentos, da construção civil e vias públicas. Em uma segunda instância, apresenta-se 

novas soluções, ou seja, aparelhos, equipamentos e/ou dispositivos que buscam superar as 

deficiências ou potencializar as especificidades dos sujeitos.  

Pensando em tentar eliminar essas barreiras e promover a acessibilidade, consta-se a 

criação de soluções muito diferentes para a mesma função. Um exemplo são os elevadores de 

uso exclusivo para deficientes que geralmente dão acesso a locais secundários e não os mesmos 

das escadarias principais utilizados pela grande maioria, assim, não representando uso de valor 

igualitário para todos. Em busca de soluções mais “universais”, surge a ideia de projetar desde 

o princípio, um espaço acessível, sem necessidade de adaptações futuras. (SANTOS FILHO, 

2010). 

Sassaki (2010, p.141) comenta que “os produtos e ambientes feitos com desenho 

universal ou inclusivo, não parecem ser especialmente destinados a pessoas com deficiência. 

Eles podem ser utilizados por qualquer pessoa, deficiente ou não”, demonstrando o valor do 

Design Universal na criação de tecnologias que possam assegurar o direito e acesso das pessoas 

nos diversos ambientes. 

Uma nova forma de sociedade implica em uma concepção diferente de pensamento 

coletivo. Somente mudanças físicas não permitem a inclusão social, é necessário superar 

obstáculos historicamente fixados na maioria da população. (BARTALOTTI, 2010). O 

desenvolvimento de uma comunidade, poderá se tornar um poderoso fator de exclusão social, 

se não houver oportunidades igualitárias para todos, sem discriminação e segregação. 

(FRANCISCO; MENEZES, 2011). 

 

 

3.2 MÉTODOS PROJETUAIS 

                                                                                                                              

O design é “uma atividade criativa cujo objetivo é estabelecer as qualidades 

multifacetadas dos objetos, processos, serviços e seus sistemas em ciclos de vidas completos.” 

(MOZOTA, 2011, p. 16). Para isso, utiliza-se métodos projetuais que auxiliam na organização 

do processo de design. Destes métodos, pode-se apontar alguns autores como Bonsiepe, 

Munari, Löbach, Baxter, Santos, Kumar, entre outros, que serão abordados dentro dessa 

pesquisa e a partir disso, será desenvolvida uma nova proposta de método projetual. 
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Atualmente o desenvolvimento projetual apresenta diversas problemáticas e estas, 

cada vez mais, aprofundadas e de complexidades distintas tornando quase impossível a 

resolução de maneira intuitiva (BONFIM, 1995). Sendo assim os designers recebem sua 

formação estruturada a partir da resolução de problemas aplicando métodos projetuais. 

  

Métodos contêm sempre uma metafísica: inconsequentemente, eles revelam 

conclusões que, frequentemente, afirmam ainda não conhecer (CAMUS, 1955, n.p). 

  

Corroborando com a complexidade atual que designers enfrentam, entende-se que o 

desafio do profissional criativo na atualidade, está na complexidade do mundo em que vivemos. 

O ritmo e alternâncias das mudanças impactam diretamente nas nossas experiências individuais 

e em sociedade, aprofundando nosso alcance das informações disponíveis e exigidas 

(RICHARD, 2010). O autor aprofunda seu raciocínio citando a necessidade destes profissionais 

reunirem, processarem e incorporarem todas informações de maneira assertiva e eficaz, mesmo 

quando é grande a complexidade do problema a ser resolvido. Somado a isso, pode-se 

acrescentar a competitividade atual, pressão por novas soluções que impactem nos usuários e 

mercado, velocidade e precisão e com pouca margem de erro. Sendo assim pode apontar que 

“O design é uma ferramenta que nos proporciona o conhecimento destas novas necessidades e 

que se constitui como um processo criativo, tecnológico e multidisciplinar, orientando à criação 

de novos modelos ou redesign de outros” (PREDICA, 2006, p.9). 

O design é um processo criativo, porém a configuração de um produto não ocorre num 

ambiente vazio. Cada resultado advém de um processo de desenvolvimento e seu 

andamento é determinado por condições e decisões. Teoria e metodologia do design 

são reflexos objetivos de seus esforços que se destinam a otimizar métodos, regras, 

critérios e, com sua ajuda, o design poderá ser pesquisado, avaliado e melhorado. 

(BÜRDECK, 2010). 

 

Martins e Linden (2012, p.12) definem a metodologia como uma “ciência ou estudo 

(análise e descrição) dos métodos, sendo método o conjunto de processos racionais postos em 

prática para chegar a uma solução de projeto”. Talvez esta variável seja uma das mais marcantes 

que diferenciam o designer de demais profissões de cunho criativo, a metodologia no processo 

de criação. Contudo, é importante salientar que estes métodos de condução utilizados nos 

projetos precisam ser flexíveis para se ajustar às variáveis ou condicionantes que surgem no 

decorrer do processo do processo de resolução de problemas (MARTINS e LINDEN, 2012). 

Alguns autores, como por exemplo Löbach (2001), apresenta o método como um 

processo de design. Processo esse que se divide em processo criativo e de um processo de 

solução de problemas. Compreendendo as seguintes etapas: definição de um problema; reunião 

de informações que serão analisadas e relacionadas de maneira criativa entre si; criação de 
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alternativas para solucionar o problema, julgadas a partir de critérios estabelecidos; 

desenvolvimento da alternativa mais adequada. Definindo este como um exemplo mais clássico 

da sistemática metodológica utilizada por vários autores. 

Contudo, Bonsiepe (1984, p. 34) aponta que a metodologia não pode ser utilizada 

como uma receita de bolo. Receitas culinárias conduzem a um determinado resultado, já as 

“técnicas projetuais só tem certa probabilidade de sucesso”. Entende-se então, que as variáveis 

encontradas no processo de design, apontam um problema bem mais complexo e menos 

“controlável” no que diz respeito à obtenção de resultados. Corroborando, Bomfim (1995, p. 

42), aponta que um resultado satisfatório aplicado por um método projetual, irá depender da 

capacidade técnica e criativa de quem a desenvolve. O método, pode e deve, auxiliar na 

organização das tarefas “tornando-as mais claras e precisas, ou seja, oferecendo suporte lógico 

ao desenvolvimento de um projeto”. 

Munari (2015) indica que o método não pode ser nada absoluto, nem definitivo. Dessa 

maneira, é modificável caso outras variáveis se apresentem no decorrer do processo. E isto está 

ligado a capacidade criativa do designer de alterar o processo se for para melhorá-lo. Assim, 

apesar das regras estarem postas, as possibilidades de alterações são salutares e encorajadas 

pelo autor. 

Em uma linha mais contemporânea de método projetual de design, apresenta-se o 

Design Thinking, que está fundamentado na capacidade do designer ser intuitivo, reconhecer 

padrões, desenvolver ideias que tenham um significado emocional além do funcional, nos 

expressar em mídias além de palavras ou símbolos. Conduz uma abordagem que reside no cerne 

do processo de design, fundamentado em sentimento, intuição e inspiração, sendo ao mesmo 

tempo, analítico e racional (BROWN, 2010). 

A sistematização do processo de projeto em design torna-se imperativa na medida em 

que as variáveis projetuais ganham complexidade. Assim, é natural que o método se 

aplique para organizar o planejamento, auferir capacidade de controle, minimizar 

desvios e resultados despropositados e guiar o processo criativo, gerando resultados 

tão próximos quanto possível do desejado. Via de regra, quanto maior o número de 

considerações necessárias para a viabilização de um projeto, mais tarefas serão 

atreladas ao processo e, consequentemente, mais controle sobre o planejamento, 

idealização e execução deverá ser considerado. (SIQUEIRA et al., 2014, p. 50). 

 

A constante evolução dos métodos projetuais ofereceram diversas vertentes e 

interpretações, apresentando inúmeras oportunidades de aplicação conforme as expertises e 

necessidades do designer, ou seja, os métodos de alguma maneira podem e constantemente se 

completam. Contudo, essa abordagem é muito singular e depende da interpretação e capacidade 

individual do designer, podendo assim ser eficaz para execução do projeto. Logo, é importante 

o conhecimento de diversos métodos, para na medida do possível/necessidade, realizar as 
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inserções entre as diferentes abordagens metodológicas em benefício do resultado gerado 

(SIQUEIRA, et al., 2014). 

 Questiona-se o confrontamento de métodos que propõem modelos lineares, tradicionais 

das décadas de 80 e 90, com aqueles mais fluídos dos anos 2000? Entende-se que não. Todas 

as formas propostas para o modelamento de uma solução resultado de um processo projetual 

podem funcionar, mas dependem do contexto e das variáveis envolvidas. “Quanto maiores 

forem as regulamentações, maior a adequação de um modelo linear de fases. A existência de 

regras, norma e regulamentos está ligada ao tipo de problema e também da cultura 

organizacional” (MARTINS e LINDEN, 2012, p. 118).  

Conclui-se, então que os estudos metodológicos não cessarão e ainda podem evoluir 

de maneira significativa. Ao longo da história, os métodos têm sido criados para responder às 

demandas apresentadas pelos diversos campos, ou seja, a discussão do caminho/forma 

processual de criação das soluções é “imposto” pela sociedade, e o designer busca formas de 

responder com um processo mais adequado. Para Siqueira et al (2014, p. 50), “os fatores que 

determinaram o incremento nas demandas projetuais aos designers, passam por questões 

técnicas, tecnológicas, sociais, econômicas e culturais, bem como pela própria ampliação do 

número de modalidades de projeto demandadas aos profissionais”. Compreende-se, que não 

existe método pior ou melhor, mas sim aqueles que são mais adequados para a execução da 

tarefa. 
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA CIENTÍFICA 

 

 

4.1 DESENHO METODOLÓGICO 

  

A pesquisa é de natureza aplicada e caracteriza-se como uma pesquisa-ação, que 

segundo Tripp (2005), apresenta-se como toda tentativa continuada, sistemática e 

empiricamente fundamentada de aprimorar a prática. Avançando ainda a questão conceitual, 

Thiollent (2009, p. 16) afirma que: 

 

A pesquisa-ação é um tipo de pesquisa social que é concebida e realizada em estreita 

associação com uma ação ou com a resolução de um problema coletivo e no qual os 

pesquisadores e os participantes representativos da situação da realidade a ser 

investigada estão envolvidos de modo cooperativo e participativo. 

  

A pesquisa-ação também é caracterizada pela ação real por parte dos sujeitos implicados 

no processo investigativo, no caso desta pesquisa, são os alunos, professores e o pesquisador, 

chegando assim, à solução de problemas coletivos. Esse método busca “estar centrado no agir 

participativo e na ideologia da ação coletiva” (BALSISSERA, 2001, p.6). 

Prodanov (2013) acrescenta que este tipo de pesquisa se apresenta de forma cooperativa, 

ou seja, pesquisadores e pesquisados envolvem-se no trabalho, não sendo apenas um 

levantamento de dados ou relatório. A pesquisa-ação propicia ao pesquisador, um papel ativo 

na realidade dos fatos estudados. 

Este tipo de pesquisa exige a definição das ações de maneira precisa e ajustada, 

conforme Thiollent (1985, p.16) “se faz necessário definir com precisão, qual ação, quais 

agentes, seus objetivos e obstáculos, qual exigência de conhecimento a ser produzido em função 

de problemas encontrados nas ações ou entre os atores da situação”. 

A natureza argumentativa ou deliberativa dos procedimentos da metodologia está 

explicitamente reconhecida, contrariamente à concepção tradicional de pesquisa, na qual são 

valorizados critérios lógico-formais e estatísticos (THIOLLENT, 2009). Estabelecendo assim, 

um vínculo com o raciocínio hipotético e as exigências de comprovação, e por outro lado, as 

argumentações dos pesquisadores e participantes. 

Dessa forma, para melhor entendimento da pesquisa, gerou-se o quadro 5, contendo um 

panorama geral com cada capítulo, título, objetivo e instrumento de coleta utilizado, elucidando 

o caminho metodológico realizado: 

 



47 

 

Quadro 5 – Visão geral da pesquisa 

 TÍTULO OBJETIVO INSTRUMENTO 

DE COLETA 

Capítulo 1 Introdução  - Análise de 

conteúdo 

Capítulo 2  Procedimentos 

metodológicos da 

pesquisa 

científica 

 

 

 

- Análise de 

conteúdo 

Capítulo 3 Inclusão social e 

suas variáveis 

- Estudar o panorama atual da 

pessoa com deficiência e o 

processo de inclusão social; 

- Análise de 

conteúdo 

Capítulo 4 Design e seus 

desdobramentos 

- Entender o design e suas 

possibilidades na condição de área 

geradora de tecnologias assistivas 

- Análise de 

conteúdo 

Capítulo 5 Análise e 

discussão de 

dados 

- Analisar métodos projetuais de 

design comumente utilizados para 

desenvolvimento em soluções; 

- Compreender a percepção dos 

alunos de design sobre a aplicação 

dos métodos projetuais no 

processo de design; 

- Questionário 

- Entrevista 

- Análise de 

conteúdo 

Capítulo 6 Requisitos, 

insights e 

questões 

norteadoras para 

a construção do 

método 

- Desenvolver um método 

projetual para a criação de 

soluções centradas no usuário, 

com foco no Design Inclusivo; 

 

 

Capítulo 7 Proposta de 

método 

- Desenvolver um método 

projetual para a criação de 

soluções centradas no usuário, 

com foco no Design Inclusivo; 

- Verificar, de maneira prática, o 

método proposto junto aos 

usuários designers em formação; 

- Observação 

direta 

Capítulo 8 Workshop de 

feedback sobre o 

método com 

professores e 

profissionais 

- Avaliar os feedbacks sobre o 

método por parte dos profissionais 

formados em design 

- Observação 

direta 

- Grupo focal 

(workshop) 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Apresentado o caminho realizado, se faz necessário o apontamento dos principais 

aspectos da metodologia da pesquisa-ação, como estratégia metodológica estão expostos na 

figura 1: 
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Figura 5 - Aspectos da Pesquisa-ação 

 

Fonte: adaptado pelo autor (THIOLLENT, 2009) 

 

Thiollent (2009), aponta que a pesquisa-ação, em sua fase de definição, elucida a relação 

entre objetivos de pesquisa e objetivos de ação, sendo essa relação uma das especificidades 

desta forma de pesquisa. Sendo assim entende-se como objetivo prático: “contribuir para o 

melhor equacionamento possível do problema considerado como central na pesquisa, com 

levantamento de soluções e proposta de ações correspondentes” (THIOLLENT, 2009, p.20). Já 

o objetivo de conhecimento define-se em “obter informações que seriam de difícil acesso por 

meio de outros procedimentos, aumentando assim, o conhecimento de determinadas situações” 

(THIOLLENT, 2009, p. 20).  

A pesquisa-ação é dividida por algumas fases que serão listadas a seguir: (THIOLLENT, 

2009): 

a) Fase exploratória: consiste em descobrir o campo de pesquisa, os interessados e suas 

expectativas, estabelecendo assim um primeiro levantamento ou diagnóstico da situação do 

problema estabelecido. 



49 

 

b) Tema de pesquisa: é a designação do problema prático e da área de conhecimento 

abordados. 

c) Colocação dos problemas: precisa-se dar atenção a colocação dos principais que a 

investigação irá desencadear. Ou seja, tratar de uma problemática na qual o tema escolhido 

adquira sentido. 

d) Lugar da teoria: pode-se considerar que a pesquisa-ação precisa ser articulada dentro de 

uma problemática com um quadro de referência teórica adaptado aos diversos setores. O papel 

da teoria consiste em gerar ideias, hipóteses ou diretrizes para orientar a pesquisa e as 

interpretações. 

e) Hipóteses: definida como suposição formulada pelo pesquisador a respeito de possíveis 

soluções a um problema colocado na pesquisa, principalmente ao nível observacional. 

f) Seminário: consiste em examinar, discutir e tomar decisões acerca do processo de 

investigação. Também desempenha função de coordenar as atividades exercidas ao longo da 

pesquisa. 

g) Campo de observação, amostragem e representatividade: a delimitação do campo de 

observação empírica, no qual se aplica o tema da pesquisa, é objeto de discussão entre os 

interessados e pesquisadores. Pode ser delimitada a partir da atuação dos atores envolvidos. 

h) Coleta de dados: é efetuada por grupos de observação e pesquisadores sob o controle do 

seminário. Podem ser usadas entrevistas coletivas ou individuais, assim como observação 

participante, diário de campo, histórias de vida, etc. 

i) Aprendizagem: a capacidade de aprendizagem é associada ao processo de investigação. Ou 

seja, as ações investigadas envolvem produção e circulação de informação, elucidação e tomada 

de decisões, e outros aspectos supondo uma capacidade de aprendizagem dos participantes. 

j) Saber formal/saber informal: o estudo da relação entre saber formal e saber informal visa 

estabelecer a estrutura de comunicação entre os dois universos culturais: o dos especialistas e 

dos interessados. Posteriormente, estas temáticas podem ser comparadas e assim, gerando 

constatações baseadas nas divergências, como também nas convergências. 

k) Plano de ação: a pesquisa deve ser concretizar em alguma forma de ação planejada, objeto 

de análise, deliberação e avaliação. 

l) Divulgação externa: mediante a acordo com os participantes, divulgar a informação 

externamente em diferentes setores interessados. 

 Sendo assim, em linhas gerais, a pesquisa se propôs a investigar o referencial teórico 

que orbita sobre os pontos cruciais da problemática levantada, para analisar de maneira crítica 

os métodos projetuais existentes. Após isso, foi realizada a proposição de um novo método 
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focado no Design Inclusivo, partindo da necessidade de maior contato com o usuário ao longo 

do processo e validada junto aos usuários (alunos) em sala de aula no período total de seis 

semestres.  A análise e discussão de dados se deu sob o paradigma qualitativo. Para Minayo 

(2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, 

crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos 

processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  

   

 

4.2 CAMPO DE ESTUDO 

  

O campo de estudo foi a Universidade Feevale, mais especificamente o curso de Design, 

na disciplina do quinto semestre, intitulada Projeto III – Design Universal. O curso de Design 

conta atualmente com 280 alunos e foi fundado no ano de 1999. A disciplina trabalha, em 

média, com turmas de 20 alunos. Apresenta a seguinte ementa: Estudo do Design Universal e 

desenvolvimento de projetos focados em acessibilidade e inclusão; e objetivo: Proporcionar ao 

aluno conhecimentos teóricos e práticos na área da Inclusão e Acessibilidade. Desenvolver 

projetos pertinentes às PcDs e demais usuários. O Objetivo da disciplina é proporcionar ao 

aluno conhecimentos teóricos e práticos na área da Inclusão e Acessibilidade, desenvolver 

projetos pertinentes às PcD e demais usuários. Seu programa de aprendizagem compreende: 

inclusão social e acessibilidade; conceitos sobre design universal; tecnologia assistiva; 

conceituação de PcD, idosos, gestantes, obesos e crianças; normas da ABNT relacionadas 

(NBR 9050); user experience e usabilidade; cidadania e acessibilidade em espaços públicos e 

privados; o papel do designer no desenvolvimento de projetos para todos. 

 

 

4.3 SUJEITOS COLABORADORES DA PESQUISA 

  

São dois públicos distintos que colaboraram com a execução da pesquisa, sendo estes: 

um grupo de alunos e um grupo de professores e/ou profissionais que atuam no mercado. O 

grupo de alunos é composto por alunos do curso de design, especificamente matriculados na 

disciplina de Projeto III – Design Universal (5º semestre).  O grupo de professores e/ou 

profissionais da área foi formado a partir de convite junto aos professores do corpo docente do 

curso de Design da Universidade Feevale e também de outras Instituições de ensino e de 

profissionais atuantes no mercado. O critério de inclusão foi o tempo de atuação desses 

profissionais ser de no mínimo 2 anos. 
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O grupo dos alunos atuou de maneira direta com o método, ou seja, na medida em que 

o método ia sendo criado, foi também, sendo aplicado em sala de aula e na medida do possível 

os mesmos eram questionados constantemente sobre o entendimento do método e as fases 

propostas. Da mesma maneira, avaliaram o método ao final da aplicação (semestre), e assim, 

foram auxiliando o pesquisador na melhoria e aprimoramento da proposta ao longo de sua 

aplicação. O método foi testado ao longo de seis semestres de 2017 a 2019, com turmas 

distintas, sendo que nas duas últimas ocasiões a proposta estava definida do início ao fim, tendo 

tido uma evolução gradual ao longo dos semestres, totalizando 139 alunos. 

O grupo de professores foi composto por membros do colegiado do curso e destes alguns 

atuam também em outras Instituições de Ensino, e estes foram questionados quanto aos métodos 

projetuais que utilizam em sala de aula, assim as práticas utilizadas com os alunos. Com o 

período mínimo de atuação estipulado (2 anos), buscou-se profissionais com tempo de docência 

e com inúmeras experiências vivenciadas em sala de aula. Além destes, foram acionados 

profissionais, alunos egressos atuantes no mercado, para consulta e verificação do método.  

Em termos de cuidados éticos, teve-se o cuidado de apresentar o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE (Apêndice A) para os dois grupos de colaboradores 

da pesquisa; o grupo de alunos e o grupo de professores.  Foi também apresentado para a 

Instituição, mais especificamente para a coordenação do Curso de Design, o Termo de 

Compromisso para Utilização de Dados – TCUD (Apêndice B). Após assinados os termos, deu-

se início ao processo de coletas de dados. Este projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP, da Universidade Feevale, sob número de registro CAAE 

19429819.0.0000.5348.   

 

 

4.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

Realizado todo o estudo a respeito da pesquisa-ação e a abordagem utilizada por 

Thiollent (2009), estruturou-se a pesquisa em oito etapas conforme a realidade e entendimento 

do pesquisador. Os passos da pesquisa podem ser observados na figura 6. 
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Figura 6 - Passos da pesquisa-ação 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2018) 

 

 1. Investigar: No primeiro momento foi realizada a análise de literatura para melhor 

compreensão do cenário da inclusão social, das pessoas com deficiência, 

fisiologia/funcionalidade, qualidade de vida e tecnologias assistivas. Posteriormente, 

investigou-se o design e seus desdobramentos: universal e inclusivo, ergonomia e os métodos 

projetuais. Nesta primeira etapa, buscou-se uma análise de ferramentas que avaliam 

funcionalidade e ergonomia, que oportunizam focar nas especificidades dos sujeitos. 

2. Coletar dados: Para conhecer o usuário que fez uso direto do método projetual, os 

acadêmicos do curso de Design (grupo de alunos), foi aplicado um questionário de 

levantamento das percepções sobre os métodos projetuais, para um breve mapeamento do 

entendimento dos mesmos em relação aos métodos. Neste levantamento foram questionados os 

métodos já utilizados, percepções, especificidades de etapas no processo de criação; em um 

segundo momento, foi realizada uma entrevista com designers (grupo de professores) para 

levantamento dos problemas existentes nos métodos atuais aplicados em sala de aula, assim 

como o conhecimento das suas práticas. 
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3. Analisar dados: os dados coletados foram analisados e avaliados para seguir com a 

estruturação do desenvolvimento do método proposto. O levantamento de percepções coletadas 

com o grupo de alunos, indicou o grau de conhecimento a respeito do tema e foi capaz de indicar 

alguns dos métodos analisados para a construção da proposta. Sobre as metodologias projetuais, 

evidenciou-se pouca preocupação e ênfase nas demandas dos usuários de maneira mais 

específica e mais ainda no que diz respeito às especificidades de usuários PCD. A análise dos 

métodos existentes analisados para esta pesquisa, permitiram inferir que a maioria se apresenta 

de forma muito generalista, com pouca minúcia e operacionalização dos procedimentos. Da 

mesma forma, foi realizada uma discussão com profissionais da área (grupo de professores), 

procurando sanar estes questionamentos e entender as estratégias utilizadas em sala de aula, 

para construção da proposta. 

4. Planejar ações: tendo ciência das informações adquiridas até esta etapa, realizou-se 

o planejamento das ações. Primeiramente, a construção de um piloto do método para aplicação 

inicial. Este piloto focou na etapa de “Compreender”, que trabalha o entendimento e diagnose 

do problema, aprimorada e executada por quatro semestres. Ao longo destes semestres, diversos 

insights e percepções foram coletadas para o desenvolvimento do restante do método. Em 

paralelo, as coletas de informações foram realizadas, para a incrementação do método e suas 

fases. Da mesma maneira, foram estudadas diversas ferramentas que pudessem compor a 

metodologia, sendo ofertadas aos alunos em sala de aula no decorrer das aulas. 

5. Agir: durante esses procedimentos, o método foi desenvolvido e aplicado em sala de 

aula. A estrutura finalizada e completa foi aplicada durante dois semestres ao longo do ano de 

2019, contando com um universo de 40 alunos.  

6. Monitorar e descrever os efeitos da ação: ao longo da aplicação do método, as 

etapas, reações e avaliações dos alunos foram monitoradas, gerando insights para o refinamento 

do projeto de método. Assim, através de observação participante e relatos com feedbacks, foi 

possível entender padrões de uso e necessidade de melhorias.  

7. Avaliar os resultados da ação: a cada aplicação do método, foi avaliada sua estrutura 

e etapas por parte do pesquisador, assim como buscou-se feedbacks e sugestões do grupo de 

alunos. Diversos ajustes foram gerados a partir desta interação, buscando com isso, maior 

assertividade do método. Para uma avaliação final e coleta de percepções, montou-se um 

workshop com um grupo focal de professores da área, bem como um egresso, a fim de avaliar 

a proposta com o olhar do docente que aplica e enxerga o método como uma ferramenta de 

desenvolvimento projetual e de trabalho em sala de aula.  
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8. Planejar uma melhora da prática: por fim, após a realizados os ajustes necessários 

ao longo do tempo proposto, o novo método avaliado, apresentou-se ideias para melhorias 

futuras e buscará publicação para disseminação da proposta. 

O caminho planejado e realizado nessa pesquisa, pode ser visualizado no quadro 6: 

 

Quadro 6 – Caminho da pesquisa-ação 

Fase da Pesquisa-ação Período Ação 

Investigar 2016 a 2018 - Análise de literatura; 

Coletar dados 2016 a 2018 - Levantamento de percepções; 

- Entrevista com professores; 

Analisar dados 2017 a 2018 - Os dados foram tabelados após cada 

aplicação (semestral), da mesma maneira que 

foram avaliados e ponderados na tomada de 

decisão do semestre seguinte. 

Planejar ações 2017 a 2019 - Desenvolvimento da abordagem inicial com 

a criação de um método piloto e 

implementação do restante do método no 

último ano; 

Agir 2017 a 2019 - Aplicação do piloto (fase compreender) no 

período de 2017 e 2018 (em torno de 100 

alunos); 

- Aplicação de todo o método em 2019 (40 

alunos); 

Monitorar e descrever os 

efeitos da ação 

2017 a 2019 - Cada aplicação do método (semestral), foi 

avaliada as observações dos alunos e do 

pesquisador, que auxiliaram na tomada de 

decisão/ajustes para o semestre seguinte. 

Avaliar os resultados das 

ações 

2017 a 2019 - Os resultados foram avaliados ao longo e ao 

término de cada semestre (2017 a 2019), 

observando um desenvolvimento gradual da 

ideia até ser aplicado a estrutura completa em 

2019, que também sofreu avaliações a ajustes; 

- Em 2019, realizou-se a aplicação do 

workshop, onde obteve-se a avaliação dos 

professores/profissionais da área; 

Planejar melhorias da 

prática 

2019 - Ao término da tese, geraram-se ações que 

podem ser executadas para o futuro, somado à 

feedbacks gerados no workshop com os 

professores/profissionais da área; 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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5.  ANÁLISE E DISCUSSÃO DE DADOS 

  

 

Para entender o panorama atual dos conhecimentos relacionados aos métodos projetuais 

dos alunos de Design da Universidade Feevale, foi aplicado um questionário para verificar as 

percepções sobre a temática, a utilização e nas práticas pessoais. Além disso, realizou-se uma 

entrevista com quatro professores do colegiado do curso, buscando informações acerca das 

práticas dos docentes em sala de aula e percepções sobre os métodos projetuais e suas 

aplicações. Os resultados da aplicação desses instrumentos serão apresentados e discutidos a 

seguir. 

 

 

5.1 PERCEPÇÕES SOBRE MÉTODOS PROJETUAIS DE DESIGN 

  

A coleta de dados se deu através da aplicação da ferramenta de forma direta em sala 

de aula. O primeiro, dos quatro semestres em que esta foi aplicada, serviu para ajustar as 

perguntas feitas a partir das dúvidas geradas por parte dos alunos. Assim, essa coleta foi 

composta de 111 alunos do curso de graduação em Design (Apêndice C).  

O gráfico 1 apresenta os resultados quanto ao semestre em que se encontram os alunos 

que integraram essa amostra. A maior predominância são de alunos de 5º semestre resultando 

na participação de 44 alunos, seguidos de 34 alunos do 6º semestre. Supõe-se que sejam alunos 

com aprofundamento e maturidade dentro da área, suficiente para compreender a importância 

e as métodos projetuais de design. A maior concentração de alunos se dá neste momento do 

curso pelo fato de a disciplina estar alocada no 5º semestre do curso de Design. Percebe-se 

também que a semestralidade influenciou em algumas respostas, visto que alunos com a 

formação mais avançada, ou seja, encontram-se na metade do curso, tendem a ter contato com 

mais métodos e ferramentas distintas. Além desse fator, a questão de a área estar em constante 

mudança, pode-se presumir os resultados deste instrumento apresentam tem forte influência da 

forma como o ensino de design é conduzido dentro do curso e até dos professores que ministram 

as disciplinas projetuais na época da aplicação. 
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Gráfico 1 - Caracterização da amostra 

 

 Fonte: próprio autor (2018) 

  

 Os resultados quanto aos métodos conhecidos pelos alunos e por eles lembrados e/ou 

utilizados (gráfico 2), destacou que os mais utilizados são: Löbach, Bonsiepe e Munari. Pode-

se apontar que estes métodos, por serem clássicos e lineares, e apresentarem uma estrutura 

simples de execução, sejam os mais utilizados nos semestres iniciais pelos professores em sala 

de aula. Além disso, são clássicos para soluções mais tradicionais e direcionadas. Também pode 

ser levado em consideração que os alunos, no momento em que responderam este instrumento 

de pesquisa, encontravam-se na disciplina de Projeto 3 do curso de Design, e ainda teriam 

contato com outras duas disciplinas projetuais. Além destas principais, o curso conta com outras 

disciplinas com desenvolvimento de soluções e utilização de métodos. Para se ter uma visão 

geral da grade curricular, a estrutura pode ser conferida no apêndice D. 

Outro fator a ser debatido é o direcionamento projetual das duas primeiras disciplinas 

de projeto e suas temáticas: social e sustentável. Ambas as áreas, tendem a gerar problemas que 

suas soluções sejam encontradas em projetos de artefato/produto. Assim, os métodos clássicos 

de Löbach (2001), Bonsiepe (1984) e Munari (2015), acabam se adequando de maneira mais 

efetiva para os docentes. Na sequência do curso, atualmente, têm-se outras duas disciplinas 

projetuais que trabalham produto digital e inovação – sistema/produto/serviço, que acabam 

utilizando diferentes autores e diferentes linhas projetuais, aumentando o repertório de métodos 

dos alunos. 
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Gráfico 2 - Levantamento sobre os métodos projetuais 

 
 Fonte: próprio autor (2018) 

 

O segundo questionamento foi referente às percepções quanto ao uso dos métodos 

projetuais. Os três aspectos mais recorrentes foram: soluciona os problemas no 

desenvolvimento de projetos; entendimento das variáveis projetuais; e somatório de métodos 

(mescla de dois ou mais métodos). Estas respostas evidenciam que o método é de suma 

importância na execução projetual, conforme pode ser visto no gráfico 3. Este questionamento, 

demonstra a importância de atentar-se às respectivas etapas na criação de uma nova proposta 

de método. Soma-se a isso, a necessidade específica do público trabalhado nessa pesquisa, e 

pode se ter pontos de maior atenção no desenvolvimento de uma alternativa inclusiva.  

A resposta “Entender o público alvo” foi lembrada por quatro entrevistados. De certa 

maneira, o baixo índice vem ao encontro da expectativa do pesquisador de que os métodos 

projetuais de design, apesar de falarem do usuário, de maneira prática essa abordagem não 

acontece. Ou seja, alguns apresentam em fases iniciais a preocupação com o usuário, mas no 

decorrer do processo esse usuário não é mais acionado. Logo, essa demanda de entender a 

especificidade da pessoa com deficiência e trabalhar com ela ao longo do processo, tendo um 

desenvolvimento dinâmico e participativo com o maior interessado, o usuário, se faz necessário 
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e apresenta-se como uma preocupação legítima. Nesse sentido, evidencia-se e justifica-se a 

oportunidade/necessidade de criação de um método projetual que seja centrado no usuário.    

  

Gráfico 3 - Percepções quanto aos métodos 

 
  Fonte: próprio autor (2018) 

O terceiro questionamento foi relacionado à eficácia dos métodos na sua execução, 

identificação de demanda e desenvolvimento de solução. De todos alunos questionados, apenas 

seis responderam que os métodos não são capazes de auxiliar nas questões apresentadas. Além 

disso, alguns relatos são pertinentes de serem apresentados: “Organizar as percepções dos 

designers”; “eficácia”; “importante para a organização das atividades”; “identificação das 

demandas”. Além destas, algumas respostas embora fossem positivas, apresentaram ressalvas 

quanto: burocratizam o processo; são engessadas; algumas apresentam etapas desnecessárias, 

dependendo dos objetivos; necessidade de ajustes; talvez para a criação de TAs não sejam muito 

eficazes, conforme pode ser visto no gráfico 4. Por isso, o método que aqui será proposto pode 

preencher essa lacuna de desenvolvimento para design inclusivo. 

Contudo, é visível que de maneira clara e consciente ou não, os alunos e profissionais 

da área trabalham com um “processo” pré-definido, que pode ser ajustado e alterado conforme 

a demanda, mas que está lá e acontece de maneira plena para auxiliar na resolução projetual. 

Pode também não existir um formato pré-definido, mas o processo projetual acontece de 

maneira lógica e geralmente revisita práticas já desenvolvidas por autores e/ou vistas em outras 

fontes. Da mesma maneira, foi induzida por um gestor ou professor. 
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Gráfico 4 - Eficácia dos métodos projetuais 

  
 Fonte: próprio autor (2018) 

 

Os resultados pertinentes ao gráfico 5, tem relação com a identificação das etapas dentro 

dos métodos projetuais mais eficazes dentro do processo. Com 66 respostas, a coleta de dados 

e análises, foi a mais comentada. Posteriormente, etapas que tocam a criatividade na geração 

de alternativas, com 30, e finalizando 23 pessoas indicaram o entendimento do problema como 

etapa mais importante. Logo, entende-se que estas etapas sejam cruciais no desenvolvimento 

projetual e serão observadas nos desenvolvimentos desta pesquisa. 

Aprofundando um pouco mais na análise, entende-se que a importância dada para a 

coleta de dados vem ao encontro da necessidade de ter mais dados para realizar o 

desenvolvimento de Tecnologias Assistivas, que trabalham com especificidades dos sujeitos. 

Dessa maneira, aponta-se pelo levantamento realizado com os discentes que a fase de diagnose 

precisa ser robusta e contar com o suporte necessário para municiar os projetistas dos requisitos 

necessários, para poder identificar o problema e apontar caminhos para solução. O item 

“criatividade/geração de alternativas” aparece de maneira significativa e pode ser entendida na 

dificuldade que por vezes os designers têm de apontar caminhos criativos, que pode ser feito 

através de diferentes ferramentas e recursos, sendo um ponto a ser abordado na continuidade 

do projeto. 
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Gráfico 5 - Etapas metodológicas mais eficazes 

 
  Fonte: próprio autor (2018) 

 

A última pergunta veio ao encontro da relação de um método projetual com as 

necessidades específicas dos sujeitos para o desenvolvimento de Tecnologias Assistivas. Das 

111 pessoas questionadas, 72 acreditam que sim, 23 não souberam responder e 16 pessoas não 

acreditam que seja possível criar um método projetual com esta especificidade. Algumas 

respostas descritivas acrescentam ainda mais informações à questão: “observação de pontos 

estratégicos onde exista algo em comum que possa ser aplicado no desenvolvimento de projetos 

para PCD”; “ergonomia, sempre focando no usuário e nas necessidades da comunidade”; 

“cada pessoa possui particularidades, e identificando-as e trabalhando com elas pode ser 

possível que este método tenha êxito”; “sinto falta do foco nos usuários nos métodos. Sempre 

tento focar no usuário e pensar no projeto, até porque criamos para alguém, e sinto falta de 

algo que possa auxiliar nesse caminho”; “seria extremamente válido, pois ao “ver” com os 

olhos do usuário final, possibilitaria projetar com mais eficácia produtos específicos”; 

“somado à uma entrevista qualitativa”; “é o que sempre o design precisaria ser, levar em 

consideração a diversidade e singularidade do usuário”; “métodos que contemplam um maior 

contato com os usuários permitem uma melhor observação sobre as peculiaridades de cada 

grupo; Possibilitar a compreensão das necessidades e interação com as PCD”. 

A necessidade de empatia no entendimento das especificidades das pessoas com 

deficiência parece ser a tônica dos retornos deste questionamento. De certa maneira, identifica-

se a necessidade de maior aprofundamento para este público, porque de fato, algumas soluções 
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se constroem nos detalhes e minúcias que muitas vezes não são captadas apenas de maneira 

observacional, mas precisam ser externadas pelos sujeitos ou sentida pelos projetistas.  

 

Gráfico 6 - Metodologia de design inclusivo 

 

  Fonte: próprio autor (2018) 

  

Para melhor compreensão do levantamento e uma visão geral das respostas, gerou-se 

um infográfico, conforme pode ser visto na figura 7. Este levantamento de percepções serviu 

para validar alguns indícios que o pesquisador já tinha ao longo de sua prática docente, da 

mesma maneira, que pode apresentar e revelar outros pontos pertinentes na continuidade da 

tese, já ressaltados nas análises realizadas em cada questionamento. Dessa maneira, voltou-se 

o olhar para o estudo dos métodos mais citados pelos alunos, além das práticas projetuais, além 

de diferentes ferramentas que pudessem agregar e contribuir no desenvolvimento do método.  
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Figura 7 – Infográfico Levantamento de percepções 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Este sobrevoo pelos conhecimentos sobre métodos projetuais por parte dos alunos do 

quinto, sexto e sétimo semestre, servem para traçar métricas a respeito do ensino e práticas 

utilizadas no curso. Aquelas práticas que estão tendo um impacto positivo, na medida que são 

absorvidas, gerando uma massa crítica capaz de discutir sobre a temática, sobre as lacunas 

apresentadas, assim como as dificuldades em algumas questões abordadas Além disso, pode ser 

pensado diferentes caminhos do ensino do design, refinando práticas e potencializando a 

capacidade de desenvolvimento de soluções por parte dos alunos.  

 

 

5.2 RESULTADOS DA ENTREVISTA COM PROFESSORES 

  

 A partir dos dados obtidos até o presente momento do desenvolvimento dessa 

pesquisa, verificou-se a necessidade de questionar os professores designers do corpo docente 

do curso, a fim de aprofundar as percepções por partes dos docentes condutores dos métodos 

projetuais em sala de aula. Para isso, estruturou-se uma série de perguntas, que foram aplicadas 

com cinco docentes (apêndice E) de diferentes disciplinas e formações em suas pós-graduação. 

Os questionamentos elaborados para a realização dessa entrevista partem do 

conhecimento empírico do pesquisador à frente de uma disciplina projetual, necessidade como 
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os demais colegas conduzem suas práticas, somando-se aos estudos realizados até o momento. 

A composição da amostra dos professores formando em design, como foi pré-estabelecido no 

início da pesquisa, pode ser conferida no quadro 7: 

 

Quadro 7 – Composição da amostra da entrevista com professores 

 Ano de 

formação 

Tempo de 

docência 
Mestrado (ano de término e local) 

Docente 1 1997 Desde 2001 2007 – Gestão Ambiental (Feevale) 

Docente 2 1996 Desde 2008 2013 – Design (UFRGS) 

Docente 3 2010 Desde 2017 2014 – Design Estratégico (Unisinos) 

Docente 4 2006 Desde 2012 2011 – Engenharia da Produção (UFRGS) 

Docente 5 2015 Desde 2018 2018 – Design Estratégico (Unisinos) 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Todos os entrevistados já lecionaram diversas disciplinas que utilizam métodos 

projetuais, como: Projeto, Metodologia do Projeto, Identidade Visual, Sinalização, 

Embalagem, Pesquisa Científica em Design, Materiais e Processos, Ergonomia e Modelagem 

I, entre outras. Em linhas gerais, as respostas foram semelhantes e corroboraram para o 

aprofundamento e entendimento das práticas destes docentes com os métodos.  

Inicialmente, o docente 5 aponta que é fundamental que qualquer método no design, 

estruture com clareza as etapas do processo projetual, mas que ao mesmo tempo, revele ao 

aluno que o processo é interativo, sistêmico, intencional e orientado pela incerteza. “Clareza é 

um valor essencial pois ela revela que todo processo projetual deve estar estruturado nas 

quatro etapas essenciais do exercício projetual: pesquisa, análise, síntese e execução. 

Qualquer método que esconda ou desvirtue o entendimento dessa lógica, é um método calcado 

na ilusão”.  

O docente 4 relatou que “para estudar um método na graduação, é importante que seja 

esmiuçado, fácil de seguir. É importante que deixe clara a ideia de retroalimentação e de 

evolução do entendimento do problema”. Já o docente 3 contou que alguns alunos acreditam 

que os métodos são dispensáveis e que não são utilizados no mercado de trabalho e em algumas 

áreas e agências, referindo-se especificamente ao desenvolvimento gráfico, o “passo a passo 

não é tão marcado e específico”. Contudo o professor articula o pensamento no sentido de 

explicar ao discente que o processo está lá, mesmo que não seja necessariamente escrito e 

organizado em fases, a lógica permanece no subconsciente. Outro fator frisado foi a não 
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necessidade da linearidade, o método precisa ser fluído e permitir que o designer faça o seu 

processo conforme a demanda. 

Os docentes 1 e 2, mencionaram que os métodos precisam se adaptar às demandas 

apresentadas em sala de aula. Um deles aplica diversos métodos e permite que os alunos possam 

ajustar o processo proposto, ou seja, dada a estrutura projetual fundamentada por um autor 

específico, o aluno pode moldar e/ou agregar outras etapas e processos para obter a solução 

desejada/demandada na disciplina. O outro professor apresenta um autor clássico – Bonsiepe 

(1984), mas também permite a adição de outras etapas metodológicas de autores diferentes. O 

docente 1 aproveitou o momento para falar da não legislação de marcas para pessoas com 

deficiencia visual, ou a não consideração destes usuários específicos, corroborando com a 

premissa desta pesquisa. 

 Em relação ao método utilizado em sala de aula, o docente 4 emprega a parte inicial de 

Bonsiepe (1984), coleta de dados e análises de similares. Depois disso, costuma incluir práticas 

de gerações de alternativas e recentemente, dependendo da situação, utiliza fases do Design 

Thinking para projetos mais rápidos. Já a docente 3, disse que apresenta os métodos específicos 

da área (sinalização), e permite que os alunos montem seu caminho da maneira mais adequada 

e alinhada com a demanda. O docente 5 trabalha com framework de inovação de Kumar (2012) 

e o Material Driven Design (MDD), de Karana (2015). Sendo já um pressuposto apontado pelo 

pesquisador, a necessidade de mesclar e permitir maior flexibilidade nas escolhas. 

A respeito da etapa mais relevante, os docentes 1, 2, 3 e 4 convergiram sua opinião 

quanto à necessidade de mapeamento do problema e entendimento do contexto. Descobrir 

formas de, estrategicamente, traçar o caminho projetual necessário para a execução da solução 

demandada. Aprofundar e estudar o problema da melhor maneira possível. Esgotar todas as 

possibilidades. O docente 5 apontou uma linha de pensamento diferente: “Depende do que se 

entende por eficácia/resultado. É um artefato final? Encorajar o aluno a exercitar diferentes 

formas de compreender os desejos dos envolvidos no projeto? É fazer com se entenda o 

processo de design como algo que revela novas maneiras experimentar o mundo?” Finalizando 

que todas as etapas são importantes e essenciais e as falhas, nas diferentes etapas, aparecerão 

no artefato final. 

Sobre as dificuldades, o docente 1 aponta que o maior problema está focado no 

entendimento dos alunos quanto à importância e eficácia do método no desenvolvimento 

projetual. Outro problema é a não valorização da etapa de estudos (coleta de dados), 

contribuição do docente 2. Muitas vezes os discentes querem praticar e chegar logo em um 

resultado final, mas acaba sendo superficial pelo não aprofundamento destas etapas anteriores. 
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“Geralmente eles são muito bons na execução e vão direto ao desenvolvimento final, gerando 

uma solução não tão boa quanto poderiam”. Existem vários indícios que possam ser o fator 

para que isso ocorra: tempo de execução em sala de aula, interesse dos alunos, quantidade de 

demandas das várias disciplinas e/ou o próprio método utilizado. 

O docente 4, aponta os momentos de início e fim “A problematização, ou identificação 

do problema costuma levar tempo e ser muito carregada de ansiedade”. E no final do processo 

a motivação cai novamente, “quando a solução parece ter sido encontrada”, não concluindo 

o projeto a contento. A docente 3 relata que acredita que as dificuldades dependem mais do 

aluno e do seu nível de conhecimento, apontando as particularidades e potenciais distintos nos 

discentes. 

O questionamento referente à coletivização das práticas em sala com os alunos, todos 

os professores adotam e utilizam regularmente. Alguns deles realizam projetos com disciplinas 

de outros cursos, demandando problemas reais para execução dos alunos de design. Gerando 

assim, encontros para briefing, parciais e apresentação final do trabalho. Em especial, ressalta-

se uma adaptação realizada pelo docente 4 no método 635 em forma de brainwriting com 

envelopes fechados: “O problema é escrito por fora do envelope e as soluções são colocadas 

em folhas soltas dentro dele. Depois de um tempo criando sozinhos, os alunos são convidados 

a abrirem os envelopes para desenvolverem ideias a partir das já existentes dentro do envelope. 

Os envelopes são passados adiante e assim os problemas de cada um podem ser trabalhados 

simultaneamente, um por vez, pelos alunos. Quando o envelope termina de dar a volta encerra-

se a atividade e o dono do envelope analisa as propostas dentro dele”. Aparentemente práticas 

dinâmicas como a relatada pelo docente 4, acabam por motivar e prender mais a atenção dos 

alunos, por se tratar de uma ruptura no padrão tradicional de aula e desenvolvimento de método. 

Todos os docentes se mostraram abertos à mescla de métodos, “desde que haja uma 

coerência epistemológica entre eles”, como ressalta o docente 5.  Inclusive, falou-se que na 

maioria das vezes os métodos sofrem adaptações e aditivos de diferentes fontes. Também 

contribuíram serem favoráveis a montagem de métodos a partir da demanda. Possibilidade de 

correção de tomadas de decisão, ou seja, uma maior fluidez do processo. 

Os professores criticaram os métodos que não centralizam o usuário, sendo que um 

acrescenta: “nem deveria ter método específico para pessoa com deficiência! Todos os métodos 

deveriam pensar na PCD”. O docente 3 fala que o “Design Thinking fala muito do usuário, 

mas enxerga que é muito no campo teórico, pois tu podes fazer todo o processo sem o usuário, 

apenas com o teu entendimento, assim como o design estratégico, mas a grande maioria não 

explicita isso em suas etapas”. Indo ao encontro a uma premissa inicial do pesquisador da 
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proposta: vários métodos abordam o usuário, mas sem o aprofundamento e a continuidade 

necessária, e quando está se falando de pessoas com deficiência, o estudo da especificidade se 

mostra fundamental. 

Em relação ao último questionamento é consenso utilizar o usuário ao máximo. O 

docente 5 concluiu “entendo que o método deva dar destaque e facilitar o aprendizado das 

particularidades do contexto de artefatos inclusivos. Anterior à proposição de ferramentas, o 

método deve evidenciar os valores que estruturam e governam o enfoque de um artefato 

inclusivo”. O docente 4, acrescenta: “a observação é muito poderosa. O questionário é 

supervalorizado. Eu daria ênfase ao conhecer mesmo o usuário, o máximo de usuários 

possíveis”. 

Findada as entrevistas com os docentes, o pesquisador pode atestar várias suposições 

que já lhe pareciam factíveis através da empiria dos anos conduzindo uma disciplina de projeto, 

mas se fazia necessária a validação com outros docentes, da mesma maneira que compreender 

suas premissas e de que maneira eles resolviam os problemas que lhes era apresentada na rotina 

de sala de aula. Assim, alguns itens foram apontados e estarão de maneira organizada no quadro 

8, abaixo:  

Quadro 8 – Considerações das entrevistas com os docentes 

VARIÁVEIS LEVANTADAS PELOS DOCENTES 

Contextualização do PCD e Design 

Universal 

Proximidade e envolvimento do usuário na 

maior quantidade de etapas possíveis 

Flexibilidade e liberdade na tomada de 

decisões 

Adaptar-se às demandas 

Fácil entendimento Utilização de ferramentas de outros autores 

Atividades que estimulem a coletivização de 

etapas 

Observação do usuário 

Procurar formas de manter a motivação dos 

alunos ao longo de todo o processo 

Não ser linear 

Fonte: próprio autor (2019) 
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5.3 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS MÉTODOS PROJETUAIS EM DESIGN 

 

Para aprofundar o entendimento das questões relacionadas aos métodos projetuais 

utilizadas no Design, este capítulo apresentará alguns estudos parciais dos métodos projetuais 

clássicos, vários destes apontados pelo grupo de alunos no levantamento apresentado 

anteriormente, assim como alguns outros métodos mais novos e com abordagens distintas. 

Também procurar-se-á apresentar métodos que buscam auxiliar a Pessoa com Deficiência de 

uma maneira mais efetiva. 

Visando contemplar o usuário deste projeto e principal utilizador do método, o aluno, 

foram trazidos os três métodos mais citados no levantamento de percepções: Bonsiepe (1984), 

Munari (2015) e Löbach (2001), sendo apresentados na ordem em que foram citados no 

levantamento. Além destes, optou-se em apresentar outro método que versa sobre a questão da 

Inclusão Social: Inclusive Design Toolkit (2007). 

 

 

5.3.1 Método projetual de Bonsiepe 

  

Gui Bonsiepe (1984) apresenta a Metodologia Experimental dividida em cinco 

macroetapas: problematização, análise, definição do problema, anteprojeto/geração de 

alternativas e projeto. O autor aponta que o objetivo deste método projetual é o 

“aperfeiçoamento do uso concreto de uma série de técnicas que formam parte do stock do 

método projetual” (BONSIEPE, 1984, p. 34). 

O autor apresenta uma “taxonomia dos problemas” na primeiro microetapa 

problematização, conforme figura 8, onde verifica-se de maneira bem clara a linearidade do 

processo de desenvolvimento de novas soluções. Além das quatro situações apresentadas e 

delineadas como final e inicial, Bonsiepe (1984) afirma a lógica que têm-se um marco inicial 

(input), este sofre alterações devido ao processo metodológico de desenvolvimento projetual, e 

finaliza com uma situação final (output), resultante deste processo. 
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Figura 8 – Taxonomia dos problemas de Bonsiepe (1984) 

 

Fonte: Bonsiepe (1984) adaptado pelo autor (2018) 

 

Além disso, o autor apresenta perguntas norteadoras que auxiliam na delimitação do 

problema projetual: “O que?” A situação ou coisa que se deve melhorar e os fatores essenciais 

e influentes do problema; “Porque?” Os objetivos, ou seja, a finalidade do projeto incluindo 

requisitos e critérios que a solução precisará atingir; “Como?” Qual será o caminho, meio, 

métodos, ferramentas, técnicas e recursos humanos/econômicos para execução da solução.  

Na microetapa de análise o autor aponta uma lista de diversas análises que municiam o 

designer para melhor compreensão do problema projetual e das variáveis que envolvem o 

mesmo. Entre elas: Análise sincrônica, análise diacrônica, análise das características de do uso 

do produto, análise funcional, análise estrutural, análise morfológica. Nesta fase, o autor indica 

o uso de listas de verificação, documentações e análise fotográfica, matriz de interação e 

desenhos esquemáticos para melhor amparar as análises feitas. 

Posteriormente, Bonsiepe traz a etapa “definição do problema”, onde se realiza 

“estruturação do problema através de fracionamento e hierarquização”, depois o 

“estabelecimento, estruturação e hierarquização dos requisitos” e a “formulação do projeto 

detalhado”. Para tal, usa-se, lista de requisitos, valorização do peso de prioridades e formulação 
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do projeto (introdução, finalidade e objetivos, programa de trabalho, recursos humanos, custo, 

tempo, etc). 

Depois o autor apresenta a etapa de Anteprojeto - geração de alternativas, onde o 

designer é convidado a aplicar ferramentas criativas como brainstorming, método 635, 

analogias, caixa morfológica, desenhos/esboços e maquete, para o desenvolvimento da solução 

desejada. E por fim, realiza-se o projeto com as especificidades técnicas necessárias (renders, 

protótipos, desenhos técnicos, etc). A estrutura projetual de Bonsiepe (1984) pode ser observada 

na figura 9. 

Figura 9 – Estrutura metodológica de Bonsiepe (1984) 

 

Fonte: Bonsiepe (1984) adaptado pelo autor (2018)  
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5.3.2 Método projetual de Munari 

  

De acordo com Munari (2015, p.10), “o método de projeto não é mais do que uma série 

de operações necessárias, dispostas em ordem lógica, ditada pela experiência. Seu objetivo é o 

de atingir o melhor resultado com o menor esforço”. Além disso, o autor aponta que o problema 

de design sempre é resultado de uma necessidade. 

Munari (2015) divide o processo de design em doze etapas lineares que inicia, em linhas 

gerais, no descobrimento do problema, passa por análises e coletas de dados, desenvolvimento 

do projeto e solução final. Para elucidar melhor, a figura 10, apresenta as doze etapas do método 

proposto.  

  

Figura 10 – Processo de Design de Munari (2015) 

 

Fonte: Munari (2015) 

  

O autor apresenta alguns conceitos pertinentes para o melhor entendimento do método: 

“o problema não se resolve por si só”, dessa maneira, apresenta-se de fundamental importância 

conhecer os objetivos do projeto em questão. Ou seja, este problema terá como objetivo 

apresentar uma solução provisória, comercial, fantasiosa, aproximada ou definitiva (figura 11). 
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Figura 11 – Objetivos projetuais 

 

Fonte: Munari (2015) 

  

Posteriormente, Munari (2015) fala da importância em decompor o problema em partes, 

e a partir dessa divisão, estudá-lo de maneira aprofundada e efetiva. Dentro desta lógica, é 

possível entender o problema de maneira mais macro, da mesma maneira que entender as suas 

variáveis, os subproblemas. Assim, é possível dividir o problema central em categorias, definir 

complexidades e subcategorias, como pode ser visto na figura 12, abaixo. 

 

 Figura 12 – Divisão do problema 

 

Fonte: Munari (2015) 

  

Seguindo as etapas metodológicas, sugere-se o recolhimento dos dados necessários para 

estudar os componentes do problema. Para isso, o autor sugere uma ficha de análise com 

elementos a serem estudados, como por exemplo: estética, cores, materiais, técnicas, 

ergonomia, embalagem, entre outros. Contudo, ressalta-se que nem todos os projetos requerem 

todas estas análises, ficando a critério as análises a serem feitas. Estas análises poderão oferecer 

dados para serem seguidos no projeto a ser criado, tanto como dados a serem evitados, 

orientando-se assim, as escolhas projetuais no processo criativo. 
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5.3.3 Método projetual de Löbach 

 

Bernd Löbach (2001) apresenta o Processo de Design com macro e micro etapas. Seu 

processo está estruturado com quatro macroetapas que, apesar de estarem postas de maneira 

linear, não necessariamente são separáveis e estão necessariamente entrelaçadas, possibilitando 

avanços e retrocessos por parte do designer durante o seu uso. Dessa maneira, o autor relaciona 

o processo criativo com o processo de solução de problema e o processo de Design, conforme 

pode ser analisado na figura 13. 

 

Figura 13 – Processo de Design de Löbach (2001) 

 

Fonte: Löbach (2001, p. 142) 
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Löbach (2001) sugere que o início do processo de design se dá pela descoberta do 

problema, sugerindo esse, como um ponto de partida e motivação para o designer. Sendo assim, 

se faz necessário a busca de problemas que possam ser executados pelo método proposto pelo 

autor. Depois desta microfase, busca-se através de coleta de informações e análises, o 

recolhimento de dados que circundam o problema a ser solucionado. Todas as análises 

sugeridas pelo autor, que podem ser conferidas na figura 4, permitem uma visão ampliada das 

variáveis projetuais, trabalhando com dados e similares. Esta fase de preparação permite a 

validação e aprofundamento do problema, podendo inclusive, estreitar o foco do problema. 

Dessa maneira, gera-se uma lista de requisitos do projeto, avaliadas à partir das demandas e 

informações da primeira fase. 

A segunda fase, de geração de alternativas, sugere a produção de ideias através de 

tentativa e erro, criando inúmeros esboços que possam vir a ser uma solução cabível e potencial 

ao problema em questão. Busca-se a associação livre de ideias, buscando filtrar itens positivos 

coletados na análise realizada para aplicação na criação de ideias. 

Já na fase três o designer é convidado a avaliar a produção de alternativas geradas 

baseadas nas informações coletadas e no processo realizado até o momento. Normalmente a o 

exame das alternativas se dá através da comparação das alternativas para encontrar a solução 

mais adequada em relação aos critérios estabelecidos nos requisitos do projeto. Essa etapa 

poderá acompanhar questionamentos a respeito da importância desse novo produto e o impacto 

do mesmo no mercado e sociedade. 

A quarta e última fase, realização, oportuniza o momento da execução da alternativa 

escolhida. Nesta etapa dever-se-á realizar descrições explicativas da solução, detalhes técnicos, 

desenhos detalhados, renderings e todo o material necessário para o melhor entendimento da 

criação realizada. 

 

 

5.3.4 Método projetual Inclusive Design Toolkit 

  

Qualquer produto ou serviço desenvolvido começa através de captura/percepção de uma 

necessidade observada. A partir disto, transformar essa necessidade em uma solução que possa 

satisfazer uma necessidade real requer um processo de design apropriado e com suas 

especificidades. O design toolkit apresenta essa transformação através de um modelo de cascata 

que compreende quatro etapas (CAMBRIDGE, 2007, p. 70), como pode ser visto na figura 14:  
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Figura 14 – Esquema Waterfall Design Toolkit 

  
  Fonte: Cambridge (2007) 

 

Descoberta: essa primeira fase parte da exploração sistemática da necessidade 

percebida, através de uma abordagem que considera todas as partes interessadas. Assim, busca 

uma compreensão da real necessidade, que precisa ser explorada e refinada para determinar 

essa necessidade. um desafio de design pode surgir a partir de uma variedade de contextos 

diferentes, como: uma oportunidade de mercado recentemente identificada; 

surgimento/disponibilidade de uma nova tecnologia; um requisito para atualizar ou reembalar 

um produto ou serviço existente. Depois disso, o estágio subsequente da descoberta do processo 

de desenvolvimento do produto incentiva a exploração das necessidades reais de todas as partes 

interessadas, levando a uma compreensão do verdadeiro desafio subjacente, sem qualquer 

prejuízo implícito a uma solução específica, como pode ser visto no diagrama da figura 15. 

 

Figura 15 – Necessidade inicial percebida – Inclusive Design Process 

 

  Fonte: Cambridge (2007) 
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Um bom design consiste em tomar decisões conscientes e bem informadas durante todo 

o processo de design. Um ótimo produto ou serviço geralmente é construído sobre uma base de 

entendimento das reais necessidades do usuário e de outras partes interessadas. Embora a 

melhoria da compreensão seja um processo contínuo, ela é iniciada no início do projeto para 

descobrir "por que" estamos fazendo isso e "quais" necessidades devem ser tratadas. O ponto 

focal da descoberta é a consideração da interação entre o usuário e o produto ou serviço em 

potencial em seu ambiente de uso pretendido. O contexto mais amplo considera os objetivos e 

aspirações dos usuários, juntamente com as tarefas que eles realizarão para alcançá-los, e a 

interação entre o negócio e seu produto (figura 16). O sucesso de um produto pode ser medido 

em termos de ser funcional, utilizável, desejável e viável. Logo, o objetivo da fase de descoberta 

é construir a base de conhecimento para atingir esses objetivos. 

 

Figura 16 – Fontes de informação 

 

  Fonte: Cambridge (2007) 

 

A etapa de descoberta categoriza o processo à partir de alguns questionamentos: quem 

são os usuários e as partes interessadas? Que tarefas o produto realizará? Por que a 

empresa/usuário deseja este produto? Quando o produto será entregue? Onde o produto será 

usado? Para isso, definiram-se seções que discutem essas perguntas com mais detalhes para 

garantir que as necessidades reais de negócios e usos sejam totalmente exploradas. A figura 17 

apresenta os aspectos que precisam ser entendidos para a definição do problema. 
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Figura 17 – Aspectos que precisam ser entendidos para a definição do problema 

 

  Fonte: Cambridge (2007) 

 

Tradução: esta etapa procura converter as informações coletadas através de uma 

descrição categorizada, completa e bem definida da intenção projetual. Gerando assim, uma 

lista de requisitos projetuais, que estrutura as informações de uma forma mais assertiva, que 

pode ser usada para desenvolver conceitos. A especificação de requisitos captura o 

conhecimento adquirido sobre usuários, tarefas e ambientes; juntamente com os objetivos de 

funcionalidade, conveniência, lucratividade e usabilidade. 

O processo de “tradução”, ilustra as seguintes relações: definindo tarefas e funções; 

requisitos do ciclo de vida; princípios para bons requisitos; estruturação da solução. Esse 

processo de conversão pode ordenar os requisitos da seguinte maneira (figura 18): 

 

Figura 18 – Requisitos não estruturados  

 

  Fonte: Cambridge (2007) 
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Criação: busca-se a criação de conceitos preliminares que serão avaliados em relação 

aos requisitos apresentados na fase anterior. Assim, tendo identificado os requisitos que 

precisam ser abordados, a próxima fase do trabalho exige ferramentas e técnicas para estimular 

um processo criativo, estruturar a abordagem e, em seguida, filtrar e classificar o número 

potencialmente grande de ideias que foram geradas. A seleção da equipe é uma parte importante 

de qualquer projeto, mas particularmente na fase criativa, em que uma gama diversificada de 

colaboradores pode fornecer rapidamente uma ampla variedade de ideias pontuais para resolver 

um problema. 

Inclusive Design indica a utilização de equipes multidisciplinares incluindo P&D, 

marketing, fabricação e assim por diante. Isso traz uma combinação de múltiplas perspectivas, 

bem como a adesão de toda a organização. O principal desafio é garantir que essa equipe 

diversificada possa trabalhar em conjunto de maneira construtiva, podendo ser alcançado 

através da seleção de profissionais-chave, mantendo orientações para auxiliar os processos e 

apresentar maior eficácia nas etapas criativas.   

Das ferramentas e técnicas criativas para auxiliar no processo de geração de ideias, o 

método apresenta: mapa mental, mapa de analogia, mapa de ciclo de vida e grid morfológico. 

Essas ferramentas facilitam a compreensão de quais áreas o espaço criativo poderia abranger e 

quais áreas foram tratadas pela geração de ideias. As ferramentas permitem que a equipe 

consiga gerar um número maior de ideias para solucionar o problema. 

 

Desenvolvimento: nesta etapa detalha-se o projeto/serviço, deixando-o pronto para 

fabricação ou implementação, gerando assim, o resultado final desejado. Dessa maneira, são 

realizadas etapas que envolvem projeto, fabricação e marketing. O método aponta que as 

soluções desenvolvidas através do Inclusive Design, precisam estar ajustadas as estruturas de 

desenvolvimento e fabricação das empresas do mercado, ou seja, esses novos produtos de 

tecnologia assistiva precisam recorrer a processo existentes. 

O principal desafio é entregar o projeto dentro do prazo e do orçamento, sem 

comprometer o escopo do projeto. Na realidade, as equipes de design precisam tomar 

numerosas decisões na esfera econômica, mas que não podem afetar os requisitos traçados 

através do Inclusive Design. Logo, é essencial identificar rapidamente os obstáculos que 

inevitavelmente impedirão o processo de desenvolvimento como: restrições de custo e tempo,  

questões de propriedade intelectual e desinteresse dos principais interessados. As decisões para 

superar esses obstáculos devem ser avaliadas de acordo com seu impacto em aspectos críticos 

da especificação de requisitos. 
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Findado as análises sobre os métodos, desenvolveu-se o quadro 9, onde apresenta-se o 

panorama geral com as fases de cada autor, onde cada método propicia de maneira direta e clara 

um contato com usuário, característica do caminho metodológico e complexidade na aplicação 

com os discentes. Os critérios foram parametrizados pelo pesquisador. 

 

Quadro 9 – Análise dos métodos projetuais 

Autor Fases Contato com 

usuário 

Característica 

do método 

Complexidade* 

Bonsiepe 

(1984) 

>Problematização 

>Análises 

>Definição do problema 

>Anteprojeto e Geração 

de alternativas 

>Projeto 

>Problematização 

>Análise das 

características de 

uso do produto 

Linear 

Fácil aplicação 

1 

Munari 

(1981) 

>Problema 

>Definição do problema 

>Componentes do 

problema 

>Coleta de dados 

>Análise dos dados 

>Criatividade 

>Materiais e tecnologias 

>Experimentação 

>Modelo 

>Verificação 

>Desenho de construção 

>Solução 

>Problema 

>Verificação 

Linear 

Complexo 

2 

Löbach 

(2001) 

>Fase de preparação 

>Fase de geração 

>Fase de avaliação 

>Fase de realização 

>Fase de preparação Linear 

Fácil aplicação 

1 

Inclusive 

Design 

Toolkit 

(2007) 

>Descoberta 

>Tradução 

>Criação 

>Desenvolvimento 

>Descoberta Linear 

Complexo 

2 

  Fonte: elaborado pelo autor (2019) *Complexidade: 1-fácil, 2-moderado e 3-difícil 
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6. PROPOSTA DO MÉTODO 

  

 

Para delimitar de maneira clara e objetiva os principais pontos desejados no método 

proposto, criou-se o quadro 10 com requisitos, insights e questões norteadoras advindas do 

desenvolvimento da pesquisa até o momento. Dessa maneira, foram apontadas as 

questões/requisitos e ao lado, indicou-se a origem do insight proposto.  

 

Quadro 10 – Requisitos, insights e questões norteadoras 

Requisito, insight e/ou questão norteadora Origem 

Centrar o usuário no maior número de etapas 

possíveis ao longo de todo o processo, através 

de consultas e validações sistemáticas. 

- Pesquisa bibliográfica que aponta a 

importância das especificidades das PCD; 

- Análise dos métodos projetuais; 

- Empiria em sala de aula;  

- Entrevista com docentes; 

Não ser linear, ou seja, permitir que o designer 

possa transitar pelas etapas. 

- Análise dos métodos projetuais; 

- Empiria em sala de aula; 

- Levantamento de percepções com os 

alunos; 

- Entrevista com docentes; 

Utilização de outros autores para análises, 

permitindo flexibilização do estudo do estado 

da arte, dependendo da natureza da solução 

indicada. 

- Análise dos métodos projetuais; 

- Empiria em sala de aula; 

- Levantamento de percepções com os 

alunos; 

- Entrevista com docentes; 

Utilização de ferramentas para etapas 

específicas do método. Exemplo: etapa de 

geração de alternativas, que convida o 

desenvolvedor a criar soluções criativas. 

- Pesquisa bibliográficas; 

- Empiria em sala de aula; 

- Levantamento de percepções com os 

alunos; 

Consulta em normas e legislações no meio do 

processo de desenvolvimento e não apenas no 

final. 

- Pesquisa bibliográficas; 

- Análise dos métodos projetuais; 

- Empiria em sala de aula; 

Ser de fácil entendimento do acadêmico. - Empiria em sala de aula; 

- Entrevista com docentes; 

  Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Delimitadas as questões norteadoras, partiu-se para a construção do método, atento aos 

pontos levantados até esse momento da pesquisa. O método projetual desenvolvido e aplicado, 

têm seu foco na identificação do problema a partir do retorno do usuário e utilização deste ao 

longo de todo o processo. Essa condução deu-se pelo fato de entender que os vários métodos já 
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desenvolvidos dão conta de maneira satisfatória na questão da pesquisa do estado da arte 

(análises e coleta de dados técnicos) e desenvolvimento projetual em si, contudo podem ter seu 

ponto fraco na identificação da real demanda de uma pessoa com deficiência. Isso decorre do 

pouco envolvimento do designer, nos métodos em vigência, com a PcD ao longo do 

desenvolvimento, o que ocorre de modo geral somente no briefing (início) e na finalização da 

solução. 

         Dessa maneira, aplicou-se ao longo de quatro semestres, nos anos de 2017 e 2018, com 

aproximadamente 103 alunos do curso de Design da Universidade Feevale, o primeiro piloto 

desenvolvido que contemplava a fase inicial “Compreender” do método. Nesse período, após 

usarem esta primeira fase piloto, os alunos foram estimulados a usarem etapas projetuais de 

outros autores para o restante do desenvolvimento projetual. Para a apresentação final, o 

professor da disciplina apresentava uma série itens a serem desenvolvidos e apresentados para 

posterior avaliação. 

 O restante do método foi desenvolvido a aplicado nos dois semestres letivos do ano de 

2019, com cerca de 40 alunos do curso de Design. Partes desses trabalhos serão utilizados para 

demonstrar e exemplificar as etapas realizadas na prática realizada.  

Acreditando na importância e necessidade, foi desenvolvido um naming e identidade 

visual para o método. Buscou-se alternativas para identificar as características do método, e ao 

mesmo tempo, dar ares mais contemporâneos com uma alternativa que fosse curta e de fácil 

memorização por parte dos usuários.  Assim, brincou-se com o termo design para inclusão em 

língua inglesa, design for inclusion, abreviou-se as palavras e foi colocado o 4 no lugar do for 

(figura 19).  

 

Figura 19 – Identidade visual D4Inc  

 

  Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

  

O método aqui proposto, consiste em seis fases: compreender, analisar, gerar, verificar, 

prototipar e realizar. Para melhor entendimento, criou-se subitens com cada etapa, com sua 
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respectiva explicação e exemplos de aplicações conforme supracitado. A estrutura visual 

montada para o método pode ser conferida na figura 20. 

 

Figura 20 – Método projetual D4Inc 

 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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6.1 FASE: COMPREENDER 

 

A primeira fase contém cinco etapas: Identificar, conhecer, experimentar, consultar e 

indicar (figura 21). Cada uma dessa etapa convida o aluno a se aproximar do usuário e entender 

suas demandas específicas, para a partir disso, gerar possíveis soluções que possam impactar 

na demanda indicada e trabalhada. 

Cabe ressaltar que estas etapas foram projetadas para sanar lacunas que o pesquisador 

observava ao longo da disciplina lecionada, ou seja, se faziam necessárias algumas medidas 

para que os alunos entendessem o público PcD e as necessidades específicas que envolvem o 

projetar para estas pessoas. Caracterizando assim, uma especificidade da pesquisa-ação, onde 

o pesquisador fundamenta-se na teoria e aplica o conteúdo de maneira empírica. 

 

Figura 21 – Etapas da primeira fase projetual: Compreender 

 

 Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

 

Identificar: nesta etapa tensiona-se a busca pela identificação dos problemas através de 

diversas perguntas norteadoras, chamado de 5 Qs. “Qual usuário?”; “Qual tipo de deficiência?”; 

“Qual problema a ser solucionado?”; “Qual atividade?”; “Qual ambiente ela ocorre?”. Estes 

questionamentos são acompanhados de outras variáveis (figura 22): 

a) “Qual usuário?” Procurar descrever o usuário; Traçar o seu perfil; Entender o seu 

contexto; Classe econômica/poder aquisitivo; Onde mora e com quem. 

b) “Qual tipo de deficiência?” Quais especificidades da patologia; Quais as limitações 

pontuais do usuário. 
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c) “Qual problema será solucionado?” Produto; Acesso; Serviço. 

d) “Qual atividade?” Atividade da vida diária; Atividade profissional; Atividade de lazer. 

e) “Qual ambiente ela ocorre?” Domicílio; Ambiente de trabalho; Público; Todos. 

  

 Figura 22 – Exemplo de aplicação da etapa: Identificar 

Fonte: alunos (2019) 

 

Além disso, em cada etapa é sugerida uma ferramenta a ser utilizada para auxiliar na 

sua execução. Na etapa: Identificar, sugere-se que o designer possa utilizar alguma estratégia 

que sintetize as informações de maneira lógica e objetiva. Para isso, podem ser utilizadas 

ferramentas existentes para a organização das respostas adquiridas no primeiro contato com o 

projeto e usuário, podendo assim visualizar o problema e suas variáveis de maneira mais 

abrangente. Em algumas situações de aplicação em sala de aula, a ferramenta utilizada foi o 

mapa mental, que auxiliou os alunos para o entendimento de maneira ampla do contexto do 

usuário, como pode ser visto na figura 23. 
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 Figura 23 – Mapa mental etapa: Identificar 

 

Fonte: alunos (2019) 

 

Conhecer: nesta etapa, o designer é convidado a aprofundar o conhecimento sobre a patologia 

que será projetada a solução. Entender as propriedades e especificidades são fatores 

fundamentais para o sucesso no desenvolvimento de Tecnologias Assistivas. Assim, se faz 

necessária a busca de informações na sites, literatura, artigos e periódicos a fim de clarificar e 

entender as propriedades que rodeiam o usuário. Concomitantemente, inicia-se a conversa com 

o usuário, que pode ser realizada de maneira estruturada e lógica com um roteiro pré-

estabelecido ou uma abordagem mais livre e generalista, semelhante à uma entrevista aberta, 

que permita que o usuário fale de suas dores, demandas, necessidades e desejos. Alguns autores 

apontam ferramentas de observação participante, não participante, sombra, etc, que podem ser 

eficazes no entendimento. Dessa maneira, o pesquisador poderá entender as demandas 

potenciais para o desenvolvimento de soluções. Por se tratar de pessoas com deficiência, e estas 

muitas vezes não terem voz literalmente, essa abordagem poderá acontecer com pais, 

cuidadores, professores, especialistas da área, ou seja, pessoas que tenham contato próximo e 

que possam apontar caminhos projetuais. Na figura 24a, pode ser observado a etapa posta 

através de algumas fontes consultadas para entendimento da patologia. Já na figura 24b, a 
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mesma etapa é realizada com o acréscimo das perguntas realizadas ao usuário no primeiro 

contato realizado com o grupo de trabalho. 

 

Figura 24 – Exemplo de aplicação da etapa: Conhecer 

 

Fonte: alunos (2019) 
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Experimentar: essa etapa procura simular a limitação que a deficiência impõe sobre a pessoa. 

Buscando não apenas o uso de uma cadeira de rodas, por exemplo, mas a atividade 

específica/uso do produto ou solução que será projetada. Essa experimentação ou experiência 

de usuário, em inglês User Experience, é de suma importância para o designer não somente 

compreender, mas sentir, mesmo que de maneira mais superficial, as demandas pontuais da 

deficiência que se irá projetar. Assim, soma-se à opinião do especialista às percepções 

apontadas pelos usuários. Para essa simulação podem ser realizadas atividades práticas que 

simulem a deficiência, ou uso direto da Tecnologia Assistiva (figura 25). A experiência pode 

vir acompanhada de um documento, um diário de experiência, para que sejam apontadas todas 

as observações pertinentes a respeito da experiência vivida. Para casos específicos, que não são 

passíveis de serem simulados, outras atividades podem ser realizadas conforme o conhecimento 

do designer, tendo como objetivo a soma de conhecimentos para o projetar. 

 

Figura 25 – Exemplo de aplicação da etapa: Experimentar 

 

Fonte: alunos (2019) 

 

Consultar: após questionar o usuário de maneira aberta e espontânea, buscar conhecer mais 

sobre a especificidade e experimentar a deficiência, retorna-se ao usuário para aplicação de um 

questionário estruturado e focado, mais assertivo e gerando resultados mais aprofundados, 

como pode ser visto na figura 26. Cabe ressaltar que, na medida do possível, o usuário precisa 

ser acionado, contudo, em diversos casos a palavra de pais, cuidadores e especialistas 
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acrescentam de maneira significativa no processo de entendimento, podendo serem acrescidas 

ou substituídas pela fala do usuário. Esta etapa pode estar amparada por ferramentas 

ergonômicas como: Corllet, Owas e/ou Rula, além da utilização da CIF, para realizar a 

composição das perguntas realizadas aos usuários.  

 

Figura 26 – Exemplo de aplicação da etapa: Consultar 

 

Fonte: alunos (2019) 
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Indicar: Esta etapa servirá para que o designer possa apontar qual o caminho será seguido e de 

que maneira a solução irá contribuir para a especificidade do usuário. Nessa etapa, o projetista 

precisa validar essa indicação junto do usuário, amarrando a opinião e desejo do sujeito com o 

caminho que o projeto seguirá. Esses pontos de contato mais próximos e em curtos espaços de 

tempo, permitem que a lógica apresentada no MVP (Minimum Viable Product) e também 

presente na metodologia de Design Thinking seja utilizada: validar rápido, testar rápido, errar 

rápido e acertar rápido. Um exemplo pode ser visto na figura 27. 

 

Figura 27 – Exemplo de aplicação da etapa: Indicar 

 

Fonte: alunos (2019) 
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6.2 FASE: ANALISAR 

 

Esta fase conta com o aprofundamento do estado da arte, ou seja, os designers precisam 

realizar análises apropriada com o caminho indicado na etapa anterior (figura 28). Neste 

momento, o projetista irá utilizar de fontes como: livros, periódicos, sites e plataformas para 

compor as suas análises, além do conhecimento de outros métodos projetuais de design. Assim, 

considera-se que essa fase não trabalhe diretamente com o usuário, contudo alguns autores 

indicam análises que tocam a observação (análise de uso de Bonsiepe -1984, por exemplo), essa 

etapa já estará contemplada na fase Compreender do D4Inc.  

Logo, autores, como os estudados no item 5.3 se fazem presentes nessa etapa do 

trabalho. Intuito dessa liberdade de escolha, é para que a pesquisa seja mais fluída e permita 

que o projetista faça o seu caminho projetual.  

 

Figura 28 – Etapas da fase projetual: Analisar 

 
 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

 

Até o momento, nos semestres em que o método foi utilizado, tivemos: Bonsiepe (1984), 

Löbach (2001), Munari (2010) - autores da década de 80, mais focados em produtos , Design 

Thinking (2010), Kumar (2013) - métodos mais contemporâneos e flexíveis, Nielsen (1994) e 

Garret (2003) - autores utilizados para desenvolvimento de produto digital, conforme pode ser 

visto em alguns exemplos trazido dos alunos que utilizaram a Analise de necessidades de 

Löbach (2001) e Análise morfológica de Bonsiepe (1984), como pode ser visto na figura 29. 
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Figura 29 – Exemplo de aplicação etapa Analisar 

 

Fonte: alunos (2019) 
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Essa fase finda-se com o apontamento de requisitos fundamentados em todas as 

atividades realizadas até o momento. Esta definição de requisitos funciona como um norte a ser 

seguido nas etapas seguintes, deixando o designer pautado na demanda e no problema apontado 

pelo usuário. Cabe ressaltar, que os requisitos podem ser alterados na medida do necessário, ou 

seja, a flexibilidade precisa ser permitida caso etapas anteriores sejam revistadas e repensadas. 

Para ilustrar melhor, segue um exemplo de lista desenvolvida em sala de aula, na figura 30. 

 

Figura 30 – Exemplo de aplicação de lista de requisitos 

 

Fonte: alunos (2019) 

 

 

 

6.3 FASE: GERAR 

 

A fase Gerar (figura 31), assim como a fase anterior de Análise, convida o designer ao 

desenvolvimento de atividades que estão na natureza do seu ofício: gerar ideias, pressupondo 

uma atividade sem intervenção em tempo real do usuário. Entende-se, contudo, que pode ser 

realizado um trabalho de co-criação onde o usuário atuaria de maneira direta na geração de 

opções, porém até o momento, nenhum trabalho gerado pela disciplina trabalhou dessa maneira.  
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Figura 31 – Etapas da fase projetual: Analisar 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Para esse desenvolvimento, o autor convida os alunos a utilizarem ferramentas criativas 

que possam fomentar a geração de ideias, não apenas em seus grupos de trabalho, mas com toda 

a turma. Este tipo de prática de coletivização de atividades mostrou-se comum entre os docentes 

do curso, conforme as entrevistas realizadas. Exemplos: Brainstorming coletivo, onde os alunos 

apresentam sua ideia em até 30s e centralizam no quadro a temática/usuário do trabalho, 

posteriormente são realizadas duas rodadas ordenadas, onde cada aluno acrescenta uma palavra 

em relação ao tema. Findada as duas rodadas, é permitido mais um tempo onde qualquer aluno 

possa acrescentar mais alguma ideia. Essa atividade tem trazido bons insights e apresenta-se 

como um diferencial, na medida que envolve pessoas de outros grupos e com diferentes olhares 

em relação ao tema trabalhado. Um exemplo dessa atividade, é a figura 32a, que apresenta o 

resultado em sala de aula da atividade coletiva e, posteriormente organizado pelos autores, junto 

de outras ideias e de toda a jornada até o momento. Também outras ferramentas já foram 

apresentadas em aula e sugeridas como: diferencial semântico (figura 32b) e matriz 

morfológica. Ambas ferramentas auxiliam o designer na tomada de decisão na escolha da 

alternativa mais adequada.  
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Figura 32 – Brainstorming coletivo e diferencial semântico 

 

Fonte: alunos (2019) 

 

Após esta etapa, criam-se as alternativas através de esboços, seja no meio virtual ou 

físico, com o intuito de encontrar um caminho adequado para o problema em questão. Essa 
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etapa pode ser desenvolvida com o suporte de painéis semânticos, moodboards, etc. Alguns 

trabalhos gerados pelos alunos podem ser vistos na figura 33. Importante salientar que podem 

ser desenvolvidas mais alternativas, para validação com o usuário, na etapa seguinte do método. 

 

Figura 33 – Geração de alternativas 

 

Fonte: alunos (2019) 



95 

 

6.4 FASE: VERIFICAR 

 

A fase Verificar (figura 34), apresenta algumas peculiaridades na ordem habitual que 

observa-se no desenvolvimento projetual. Nesta fase, o designer precisará visitar normas e 

instrumentos, configurando uma antecipação do que muitas vezes é realizado ao final do 

trabalho, quando feito. Na questão de acessibilidade, a ABNT apresenta a norma NBR 9050 

(2015), que contém diversas informações de dimensionamentos, posturas, movimentos e 

especificações técnicas. Da mesma maneira, pode ser consultado e/ou utilizado ferramentas 

ergonômicas como por exemplo: Corllet, Owas e/ou Rula, conforme já realizado na fase 

Identificar/Consultar, caracterizando a possibilidade de ir e vir dentro do método. 

 

Figura 34 – Etapas da fase projetual: Verificar 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Junto da verificação nas normas, instrumentos e ferramentas, o projetista precisa 

consultar o seu usuário para validação e para que o mesmo faça parte na tomada de decisão das 

alternativas geradas. Por vezes, observa-se em sala de aula, uma dificuldade de optar pelo 

caminho mais adequado quando deparam-se com várias soluções interessantes, para esse 

momento o usuário deve ser envolvido para a escolha. Na figura 35, pode ser visto uma 

verificação de alcance antropométrico, postura e dimensionamento na Norma NBR 9050 (figura 

35a) e abaixo, o retorno do usuário com a alternativa gerada (figura 35b), validando o trabalho 

indicado e gerando feedbacks para validar a solução. Nesta fase, os objetivos iniciais do projeto 

podem ser revisitados, para manter o desenvolvimento alinhado com a demanda do usuário. 
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Figura 35 – Verificação na Norma NBR 9050 e validação com usuário 

 

Fonte: alunos (2019) 
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6.5 FASE: PROTOTIPAR 

 

A fase prototipar, figura 36, serve para aprofundar os estudos da proposta, 

materializando-a através de modelos volumétricos e protótipos, sejam eles virtuais ou físicos 

facilitando o entendimento da solução por parte do usuário. Importante salientar a importância 

de apresentar a forma para validação do usuário antes de finalizada, permitindo assim, o testar 

rápido, errar rápido, retomar rápido e acertar rápido.  

 

Figura 36 – Etapa da fase projetual: Prototipar 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Ao longo deste período de testes do método, a prototipação foi realizada através de 

diferentes matérias-primas: papel, madeira, MDF, clay, impressão 3D (PLA e ABS), silicone, 

gesso, assim como por intermédio da renderização. Essa abordagem facilita o compreendimento 

de pessoas leigas e/ou usuários, que podem ter dificuldades de enxergar desenhos 

bidimensionalizados em formas volumétricas e tridimensionalizadas. Algumas aplicações 

realizadas pelos alunos podem ser conferidas na figura 37. 

Com a materialização finalizada, o designer precisará acionar novamente o usuário para 

validação da forma. Estas trocas se mostraram extremamente eficazes ao longo do processo, 

estreitando e refinando a proposta a cada etapa finalizada e chancelada pelo sujeito. 
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Figura 37 – Verificação na Norma NBR 9050 e validação com usuário 

 

Fonte: alunos (2019) 
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6.6 FASE: REALIZAR 

 

A fase Realizar, figura 38, é o fechamento do projeto e compreende tudo que o solução 

realizada ao longo do método exige, ou seja, depende da sua natureza e da demanda do usuário. 

Em sala de aula as entregas, em linhas gerais, são: protótipos, renderes, desenhos técnicos e 

detalhamento, manual de utilização, aplicações diversas, telas, etc. 

 

Figura 38 – Etapa da fase projetual: Realizar 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Para elucidar essas aplicações realizadas, apresenta-se na figura 39 um exemplo de 

solução final apresentada (39a) e abaixo o desenho técnico desenvolvido (39b), para um usuário 

amputado do braço esquerdo e que apresentou como demanda o desejo de cozinhar com mais 

autonomia e eficiência. Para isso, foi desenvolvido uma tábua multifuncional para 

processamento de alimentos que permite fácil limpeza e manutenção, estável para a utilização 

de apenas uma mão, com alternância de tábuas para os diferentes funções e alimentos, bem 

como dois tamanhos distintas para serem comercializadas: single e standard. Cabe o registro 

que este projeto gerado na disciplina, através do D4Inc, recebeu menção honrosa na categoria 

de utensílios domésticos no 7º Prêmio Nacional Bornancini de Design 2018. 
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Figura 39 – Exemplo de render e desenho técnico 

 
Fonte: alunos (2019) 
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Outros dois exemplos podem ser apresentados nessa etapa: suporte para mesa adaptado 

e fixado na cadeira de rodas advindo da demanda de um usuário tetraplégico. No outro exemplo, 

tem-se um suporte de nadadeira para um amputado de membro superior, praticamente de surf 

e com dificuldades em fazer o movimento de remada, como podem ser vistos na figura 40. 

 

Figura 40 – Exemplo de render 

 

 
Fonte: alunos (2019) 
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6.7 CONSIDERAÇÕES SOBRE O D4INC 

 

A proposição de trabalhar com usuário na disciplina Projeto 3 – Design Universal, foi o 

grande diferencial nesse período de testes do método, entre 2017 e 2019. Antes, os projetos 

eram interessantes esteticamente e traziam vários elementos supostamente necessários para os 

sujeitos, exemplo: um trabalho (figura 41) com deficiente visual apresentava elemento em 

braile, formas mais simples para melhor percepção tátil, diferentes texturas e avisos sonoros. 

Todos esses elementos, de fato auxiliam um deficiente visual, mas não existia validação. Logo, 

parecia um trabalho estéril, pois não necessariamente resolvia o problema de nenhuma pessoa 

e nem impactava de maneira significativa a vida das pessoas e na sociedade.  

 

Figura 41 – Exemplo de trabalho antes do método 

 

 

Fonte: alunos (2019) 

 

Na primeira fase da aplicação do D4Inc, onde foi estruturada a fase Compreender 

realizado nos anos de 2017 e 2018, que dava conta do entendimento do problema do usuário, 

percebeu-se o impacto de ter contato apenas na parte inicial do projeto e, ao finalizar, um 

feedback pontual na apresentação final do trabalho junto do PCD. Por vezes, os alunos 

apresentavam o trabalho sem confiança, pois no final da apresentação ou na arguição do 
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professor, era questionado o retorno da pessoa em relação ao projeto criado e nesse momento 

apareciam feedbacks “negativos” que versavam em mudanças leves e pontuais, mas muitas 

drásticas e profundas, no projeto apresentado. No papel de professor e pesquisador, havia 

atingido exatamente o ponto desejado: o método precisa ter continuidade na participação do 

usuário, ou seja, quanto maior o envolvimento e validação nas etapas onde a solução começa a 

tomar forma, menor é a necessidade de mudança, pois a construção acontece de maneira 

conjunta. 

Assim, com o método completo e utilizado ao longo de todo um semestre, pode ser 

observado que a validação constante das etapas de desenvolvimento diminui o impacto final 

(um possível retorno negativo) e aproximam o designer do seu objetivo final: o 

desenvolvimento de um projeto capaz de auxiliar de maneira significativa. Nas apresentações 

finais as devolutivas dos PCDs foram mais assertivas, e na maioria dos casos projetando 

desenvolvimentos e refinação posterior por não ter sido possível ao longo do semestre vigente. 

Considerando assim a aplicação e desenvolvimento do método D4Inc, foram fundamentais para 

a assertividade no desenvolvimento de Tecnologias Assistivas para usuários com necessidades 

específicas, mas que também pode ser utilizado para demandas que não envolvam pessoas com 

deficiência.  

Outra questão interessante foi o fato que em 2019.2 o curso de Design alterou a dinâmica 

em relação às disciplinas projetuais. Foi adicionado uma empresa para que todos os projetos 

pudessem projetar soluções pensando no nicho de mercado e capacidades técnicas específicas 

dessa empresa. O método foi utilizado da mesma maneira, e para a disciplina de Projeto III – 

Design Universal, o acréscimo de ter um usuário real que pudesse ser utilizado o método 

projetado. Apesar do desafio da mudança da disciplina, o método se manteve eficaz, gerando 

soluções pertinentes e adequadas. Alguns grupos não conseguiram contato um usuário logo no 

início do semestre e tiveram dificuldades ao logo do processo, encontrando um caminho 

projetual mais adequado na medida que conseguiram determinar para quem fazer e o que fazer. 

Assim, desde o levantamento de percepções com alunos, entrevistas com professores e 

as aplicações do método ao longo dos semestres, supracitada no item anterior, dão conta do 

grande diferencial dessa tese que é, entre várias coisas, a necessidade de envolver o usuário ao 

longo de todo o processo. Logo, buscou-se essa aproximação, no transcorrer das etapas 

pertinentes e as mesmas testadas no método desenvolvido. 
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6.8 FERRAMENTAS 

 

Durante o processo de construção do método D4Inc buscou-se a flexibilização das ações 

dos designers. Para isso, foram utilizadas diversas ferramentas ao longo destes seis semestres 

de aplicações. Algumas delas foram adaptadas e outras apenas sugeridas para utilização, mesma 

lógica utilizada nas análises da fase Analisar. Futuramente, a intenção do pesquisador é ir 

adaptando as ferramentas utilizadas na aplicação do método, assim como a criação de novas 

alternativas, como na figura 42. 

 

Figura 42 – Exemplo de ferramenta projetual 

 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

Dessa maneira, foram utilizadas/sugeridas as seguintes ferramentas que poderiam ser 

incorporadas no método, conforme quadro 11: 
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Quadro 11 – Ferramentas sugeridas/utilizadas no método 

FERRAMENTAS AUTOR 

Experience Simulation Kumar (2013) 

Painel semântivo Pazmino (2015) 

Análise SWOT e Matriz SWOT  Pazmino (2015) e Kumar (2013) 

Brainstorming  Brown (2010) 

Persona  Pazmino (2015) 

User observations database Kumar (2013) 

Jornada do usuário Brown (2010) 

Matriz morfológica  Pazmino (2015) 

Mapa mental  Brown (2010) 

Resumo de perguntas baseado na CIF OMS (2004) 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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7. WORKSHOP DE FEEDBACK SOBRE O METODO COM PROFESSORES E 

PROFISSIONAIS 

 

O workshop foi desenvolvido seguindo indicações de Kumar (2013) – Analysis 

Workshop. Assim, desenvolveram-se etapas para aplicação do encontro que foi composto por 

cinco docentes e um egresso do curso de Design. Os cinco docentes bacharéis em Design, 

mestres e dois doutores. Além disso, alguns destes lecionam em outras Instituições de Ensino, 

somando três lugares diferentes, com “culturas e hábitos” projetuais não necessariamente iguais 

ao realizado na Universidade Feevale. O egresso é formado em Design, cursando mestrado. 

Alguns dos participantes também desenvolvem atividades fora da academia, conduzindo em 

escritórios de Design na região. 

Essa ação objetiva a avaliação e geração de insights a partir da apresentação do método, 

ferramentas e a forma de aplicação e obtenção de resultados a partir da sala de aula. Kumar 

(2013) aponta que entre os benefícios destas atividades podem ser: geração de novas 

perspectivas em relação ao conteúdo apresentado; possibilita a discussão de diferentes atores, 

gerando colaboração na construção da proposta; identifica oportunidades; aponta padrões; 

feedback. A partir disso foi traçado o seguinte roteiro para execução do workshop (quadro 12): 

 

Quadro 12 – Roteiro para execução do workshop 

ETAPA CONTEÚDO 

1. Linhas gerais Contexto; 

Problematização; 

Aplicação; 

Coleta de dados; 

2. Apresentação do método Estrutura geral; 

Fases; 

Ferramentas; 

Forma de disponibilização do método; 

3. Exemplificação Apresentação de três exemplos; 

Peculiaridades e dificuldades observadas; 

4. Discussão Respostas às dúvidas apresentadas; 

5. Insights e percepções Geração de insights e percepções a partir das 

vivências de cada participante; 

Troca de ideias a respeito do método; 
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Sugestões de ferramentas e matérias de 

leitura; 

6. Conclusão Agrupamento e síntese das ideias 

apresentadas; 

Encerramento e agradecimento pelas 

contribuições; 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 

 

O workshop teve um tempo estimado de 120 minutos, conforme pode ser visto na figura 

43. Todos participantes contribuíram com a proposta de método apresentada e se mostraram 

entusiasmados com os trabalhos gerados a partir do método, durante o período de aplicação já 

realizado. O item 3 do roteiro: Exemplificação, permitiu a apresentação de alguns projetos 

realizados antes do método e alguns gerados pelo método. Todos participantes concordaram 

com as melhorias dos projetos resultantes do contato mais frequente e efetivo dos usuários, 

além disso, corroboraram com a afirmação de que a maioria dos métodos não propiciam etapas 

de contato/consulta/validação com o usuário, sendo basicamente realizada nas etapas iniciais.   

 

Figura 43 – Execução do workshop 

 

Fonte: autor (2019) 

 

Procurando organizar melhor os insights, gerou-se um quadro onde estão apresentadas 

as ideias e ações realizadas à partir do workshop. Alguns contribuíram de maneira imediata na 

proposta, sendo absorvidos agregando ao estudo e outros foram registrados e debatidos para 

avanços futuros da proposta ou até novas versões. Seguem algumas questões relevantes 

observadas pelos profissionais e professores durante o wokshop (quadro 13): 
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Quadro 13 – Insights gerados no workshop 

INSIGHT AÇÃO 

Solução gerada poderia ser um livro, e-book, 

apostilha EAD ou até site 

Ação futura 

Inclusão de partes dos trabalhos para explicação 

das etapas 

Realizado no item 7 

Buscar melhor forma de apresentar o material em 

sala de aula. (Cores do disco cromático) 

Ajustado 

Não apresentar início no método Realizado no item 7 

Deixar claro que um dos diferenciais do método é 

a quantidade de interações do designer com o 

usuário, valorizando a interação, validações e 

inclusive retornos negativos quanto ao projeto e 

necessidade de mudanças 

Dissertado ao longo da tese 

Processo extremamente perceptivo de contato com 

o usuário 

Realizado no item 7 

A proposta de diminuir o tempo entre as 

validações, evitando retrabalho é um ponto 

importante 

Realizado no item 7 

Cuidar para a capacidade criativa do designer não 

ser podada em excesso pelo contato com o usuário. 

Estimular a capacidade de discussão e apresentação 

argumentativa em relação aos passos projetuais 

realizados 

Observação captada. Será observada e 

analisada nas futuras aplicações do 

método 

Justificar a escolha e decidir como apresentar as 

ferramentas “externas” 

Ação futura 

Gameficação do método pode deixar a solução 

mais atraente (cards, tabuleiro etc.); 

Ação futura 

Comparação do “antes e depois” de projetos na 

disciplina sem o método e com o método. Busca de 

material para comparação 

Ação futura 

Fonte: elaborado pelo autor (2019) 
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CONCLUSÃO 

 

 

Ao longo da pesquisa, pode-se inferir que as diversas variáveis que envolvem a pessoa 

com deficiência e a criação de soluções que impactem de maneira significativa no seu cotidiano 

são fundamentais e precisam ser consideradas no processo de desenvolvimento de tecnologias 

assistivas. Ou seja, se faz necessário envolver a PcD no decorrer do processo projetual na maior 

quantidade de vezes possíveis, captando as necessidades, validando e chancelando a tomada de 

decisão para chegar em um resultado mais assertivo, dando mais capacidade para o profissional 

criativo gerar o impacto social desejado. 

Assim, a partir desta contextualização, retoma-se o problema de pesquisa: quais os 

critérios que poderão embasar o desenvolvimento de um método projetual em design para a 

criação de soluções centradas no usuário, com foco no Design Inclusivo? Buscou-se a 

construção de um método projetual que preenchesse as lacunas percebidas na aplicação de 

métodos, comumente utilizados a cada semestre na disciplina de Projeto 3, o que se tornava por 

vezes um empecilho para a geração de soluções efetivas em tecnologia assistiva.  

Para essa construção, a escolha do método da pesquisa-ação mostrou-se fundamental, 

pois oportunizou a aplicação de conceitos no campo empírico e a busca, ora na teoria 

apresentada, inclusão social e design, ora na própria prática através das consultas realizadas 

com alunos, docentes e profissionais da área. Esses movimentos, que aconteceram ao longo de 

todo o período de desenvolvimento dessa tese, permitiram que fossem capturadas e 

compreendidas as reais demandas no desenvolvimento de projetos em design, para pessoas com 

especificidades e necessidades, por vezes, diferentes do julgado como “normal”. 

O estudo dos métodos projetuais utilizados pelos designers no âmbito acadêmico e 

profissional, mostrou-se bastante elucidativo e contribuiu para o entendimento dos diversos 

métodos já criados, suas potencialidades e fatores. Existe uma evolução quanto aos seus 

processos e fases, que passaram de modelos mais lineares gerados na década de 80, até chegar 

em métodos mais flexíveis, geradas nos anos 2000, e que também tem forte influência das 

tecnologias existentes. Vale também observar que na medida em que a sociedade foi se 

desenvolvendo, a complexidade de seus problemas desenvolveu-se da mesma maneira, 

tornando-se mais complexos, necessitando assim, de diferentes abordagens. Logo, os métodos 

precisam ser encarados como um caminho para execução das demandas, mas que não 

necessariamente sejam considerados garantia de sucesso. Talvez, o mais importante em se 

tratando de PcD, seja deixar flagrante a necessidade de acionar e validar com o usuário a maior 
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quantidade de vezes possíveis ao longo do processo, aprofundar o conhecimento específico 

sobre as demandas e buscar, através de diferentes instrumentos como a NBR 9050, CIF, entre 

outros, as validações requeridas. 

O envolvimento dos alunos na captação de informações sobre os métodos e práticas, 

além do seu entendimento sobre o assunto foi importante para apontar caminhos e variáveis a 

serem consideradas no método que foi criado. Durante a utilização da proposta, os discentes 

foram capazes de absorver o método, aplicando-o e gerando soluções. Soma-se a isso, a 

necessidade de trabalhar com usuários reais, não sendo apenas uma tarefa sugerida pelo 

professor em sala de aula, mas sim um problema real e específico que precisava ser solucionado 

e apresentado ao final do semestre, gerando inúmeros aprendizados. Assim, nesse processo 

realizado ao longo da disciplina, foi possível perceber a importância do envolvimento do 

usuário em todas as etapas projetuais possíveis, resultando em um projeto mais completo e 

adaptado ao sujeito, tornando o D4Inc efetivo no seu objetivo. Ressalta-se que o diferencial do 

método aqui proposto parte da premissa de que o usuário integra todas as etapas da pesquisa de 

forma atuante e participativa. Os métodos existentes tendem a deixar uma lacuna no que tange 

à participação no processo de desenvolvimento do produto de forma transversal, ou seja, o 

usuário integra as fases iniciais propostas e por vezes, o final do processo. 

As entrevistas realizadas com os professores apresentaram pontos convergentes e 

percepções similares aos conceitos e vivências do pesquisador. Estes, acreditam na importância 

do aprofundamento na delimitação do problema na etapa inicial do projeto. Também 

apresentaram práticas de flexibilização dos métodos utilizados em sala de aula, o que também 

foi um ponto de convergência com o pesquisador. Findando o processo, o workshop serviu para 

avaliar e agregar ideias para a proposta, da mesma maneira, que foi realizada uma avaliação 

positiva do método gerado, bem como seu impacto em sala de aula. 

Para o futuro, espera-se realizar aprofundamento e refinamento desta proposta. Entende-

se que novas ferramentas podem e devem ser adaptadas e incluídas no método, dando maior 

fluidez e flexibilidade ao desenvolvimento projetual. Ressalta-se que os estudos não cessarão e 

seguirão sendo aplicados em sala de aula, da mesma maneira que o entendimento de outros 

caminhos projetuais serão observados e analisados. Também entende-se, a importância de 

buscar formas de pulverizar a solução gerada, quer seja através publicações em periódicos 

qualificados, em congressos e quiçá a publicação de um livro para difundir o estudo realizado.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

 

Você está sendo convidado a participar da Tese intitulada: Método Projetual para 

criação de soluções centradas no usuário, com foco no Design Inclusivo. O trabalho será 

realizado pelo acadêmico Juan Felipe Almada do curso de Doutorado em Diversidade Cultural 

e Inclusão Social orientado pela pesquisadora, professora Drª Jacinta Sidegum Renner. Os 

objetivos deste estudo é desenvolver um método projetual em design para inclusão social, com 

enfoque na criação de soluções em Tecnologias Assistivas centradas no usuário. 

Sua participação nesta pesquisa será voluntária e consistirá em no preenchimento de um 

questionário a respeito dos métodos projetuais em design. 

Não haverá riscos relacionados à sua participação na pesquisa.  

O pesquisador responsável da pesquisa proporcionará assistência imediata e integral aos 

participantes da pesquisa no que se refere às possíveis complicações e danos decorrentes. Os 

participantes da pesquisa que vierem a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua 

participação na pesquisa, previsto ou não neste documento, têm direito à indenização, por parte 

do pesquisador. 

A sua participação nesta pesquisa contribuirá para o entendimento dos métodos 

projetuais utilizadas ao longo da formação do acadêmico em design da Universidade Feevale. 

Garantimos o sigilo de seus dados de identificação primando pela privacidade e por seu 

anonimato. Manteremos em arquivo, sob nossa guarda, por 5 anos, todos os dados e documentos 

da pesquisa. Após transcorrido esse período, os mesmos serão destruídos. Os dados obtidos a 

partir desta pesquisa não serão usados para outros fins além dos previstos neste documento. 

Você tem a liberdade de optar pela participação na pesquisa e retirar o consentimento a 

qualquer momento, sem a necessidade de comunicar-se com o(s) pesquisador(es). 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido será rubricado em todas as folhas e 

assinado em duas vias, permanecendo uma com você e a outra deverá retornar ao pesquisador. 

Abaixo, você tem acesso ao telefone e endereço eletrônico institucional do pesquisador 

responsável, podendo esclarecer suas dúvidas sobre o projeto a qualquer momento no decorrer 

da pesquisa. 

 

 

 

 

Nome do pesquisador responsável: Juan Felipe Almada 

Telefone institucional do pesquisador responsável: 51 3586-8800 

E-mail institucional do pesquisador responsável: juanfa@feevale.br 

 

________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 
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Local e data: _________________________, _____ de ___________20_____. 

 

Declaro que li o TCLE: concordo com o que me foi exposto e aceito participar 

da pesquisa proposta. 

 

_________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

APROVADO PELO CEP/FEEVALE – TELEFONE: (51) 3586-8800 Ramal 9000 

E-mail: cep@feevale.br 
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APÊNDICE B - TERMO DE COMPROMISSO PARA UTILIZAÇÃO DE DADOS 

 
 

MÉTODO PROJETUAL PARA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES  

CENTRADAS NO USUÁRIO, COM FOCO NO DESIGN INCLUSIVO 

 

 Os pesquisadores do presente projeto se comprometem a preservar a privacidade dos 

participantes da pesquisa, cujos dados serão coletados em sala de aula. Concordam, igualmente, 

que essas informações serão utilizadas única e exclusivamente para execução do presente 

projeto. Comprometem-se, igualmente, a fazer divulgação dessas informações coletadas 

somente de forma anônima. 

 

 

Novo Hamburgo, ____ de __________________ de 20_____. 

 

 

Nome dos Pesquisadores Assinatura 
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APÊNDICE C – LEVANTAMENTO DE PERCEPÇÕES SOBRE 

MÉTODOS PROJETUAIS DE DESIGN 

 

 

Este levantamento não é obrigatório, mas sua participação será muito importante. Os dados aqui 

mencionados são sigilosos e serão utilizados apenas para o desenvolvimento de Tese intitulada: 

“MÉTODO PROJETUAL PARA CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES CENTRADAS NO USUÁRIO, 

COM FOCO NO DESIGN INCLUSIVO” de Juan Felipe Almada, aluno do Programa 

Diversidade Cultural e Inclusão social da Universidade Feevale. 

 

 

Semestralidade: _______ Graduado: (    )  

 

 

 

1. Quais Métodos Projetuais de Design tu conheces e já utilizaste?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

2. Pensando na aplicação destes métodos, quais são tuas percepções quanto ao uso dos 

mesmos?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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3. Estes métodos foram eficazes ao longo de sua execução, auxiliando na identificação da 

demanda projetual e desenvolvimento da solução desejada?  

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

4. Conseguirias apontar alguma etapa específica do método projetual que foi mais eficaz no 

processo de criação? Por quê? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

5. Consegues ver relação entre um método projetual que busque a singularidade dos sujeitos, 

ou seja, o caráter de que cada pessoa apresenta especificidades para a criação de Tecnologias 

Assistivas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - CURRÍCULO CURSO DE DESIGN UNIVERSIDADE FEEVALE 

 

 SEM. COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

(H)  

 
01° FILOSOFIA 50 

 

 
01° HISTÓRIA DA ARTE E DA TECNOLOGIA I 50 

 

 
01° MATEMÁTICA APLICADA AO DESIGN INDUSTRIAL 50 

 

 
01° INTRODUÇÃO AO DESIGN 50 

 

 
01° DESENHO GEOMÉTRICO 50 

 

 
01° METODOLOGIA VISUAL I 50 

 

 
02° COMPUTAÇÃO GRÁFICA I 50 

 

 
02° HISTÓRIA DA ARTE E DA TECNOLOGIA II 50 

 

 
02° METODOLOGIA DO PROJETO 50 

 

 
02° METODOLOGIA VISUAL II 50 

 

 
02° DESENHO TÉCNICO 50 

 

 
02° MATERIAIS E PROCESSOS I 50 

 

 
03° ERGONOMIA I 50 

 

 
03° FOTOGRAFIA I 50 

 

 
03° PROJETO I: DESIGN SOCIAL 50 

 

 
03° COMPUTAÇÃO GRÁFICA II 50 

 

 
03° MATERIAIS E PROCESSOS II 50 

 

 
03° MODELAGEM I 50 

 

 
04° ERGONOMIA II 50 

 

 
04° PROJETO II: DESIGN SUSTENTÁVEL 50 

 

 
04° COR E PERCEPÇÃO VISUAL 50 

 

 
04° LABORATÓRIO DE CRIATIVIDADE 50 

 

 
04° MATERIAIS E PROCESSOS III 50 
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 SEM. COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

(H)  

 
04° MODELAGEM II 50 

 

 
05° FUNDAMENTOS DA REALIDADE BRASILEIRA E CIDADANIA 50 

 

 
05° SEMIÓTICA 50 

 

 
05° FOTOGRAFIA APLICADA AO DESIGN 50 

 

 
05° PROJETO III: DESIGN UNIVERSAL 50 

 

 
05° IDENTIDADE CORPORATIVA 50 

 

 
05° SISTEMAS FUNCIONAIS 50 

 

 
06° OPTATIVA I 50 

 

 
06° PSICOLOGIA GERAL 50 

 

 
06° PROPRIEDADE INDUSTRIAL 25 

 

 
06° PROJETO IV: DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 50 

 

 
06° EMBALAGEM 50 

 

 
06° GESTÃO DO PROJETO DE DESIGN 50 

 

 
07° ÉTICA 50 

 

 
07° PROJETO V: DESIGN ORIENTADO PARA INOVAÇÃO 50 

 

 
07° PESQUISA CIENTÍFICA EM DESIGN 50 

 

 
07° ESTÁGIO SUPERVISIONADO 170 

 

 
07° SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO 50 

 

 
07° OPTATIVA II 50 

 

 
08° OPTATIVA III 50 

 

 
08° PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO 75 

 

 OBSERVAÇÕES  

 
1 O CURSO PODERÁ OFERTAR 20% DE SUA CARGA HORÁRIA EM DISCIPLINAS NA 

MODALIDADE A DISTÂNCIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 4.059, DE 10 DE DEZEMBRO DE 
2004. 
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 CÓDIGO COMPONENTES CURRICULARES 

CARGA 
HORÁRIA 

(H)  

 
232694 ANTROPOLOGIA 50 

 

 
248664 DESIGN DE INTERFACES 50 

 

 
231354 DESIGN DE SUPERFÍCIE 50 

 

 
231364 DESIGN EDITORIAL 50 

 

 
231374 DESIGN TIPOGRÁFICO 50 

 

 
240124 ECOLOGIA GERAL 50 

 

 
239774 HISTÓRIA DA ÁFRICA 50 

 

 
230544 LIBRAS 50 

 

 
231384 MOBILIÁRIO 50 

 

 
231394 MODELAGEM DE BOLSAS E ACESSÓRIOS 50 

 

 
231404 MODELAGEM DE CALÇADOS 50 

 

 
230254 MODELAGEM E ANIMAÇÃO DE PERSONAGENS 50 

 

 
308364 PROJETO INTERDISCIPLINAR APLICADO 50 

 

 
231414 WEB DESIGN I 50  
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APÊNDICE E – ENTREVISTAS COM PROFESSORES DO CURSO DE DESIGN  

 

 

Entrevista com professores do curso de Design – Universidade Feevale 

 

Quando te formaste na graduação em Design? 

Quanto tempo lecionas Design? 

 

1. O que tu consideras fundamental em uma metodologia projetual? 

2. Quais metodologias projetuais tu utilizas em aula? 

 

3. Quais etapas desses métodos projetuais, acreditas que ofereçam maior eficácia e resultado 

dentro do que se propõe? 

 

4. Existe alguma etapa projetual (ao longo de sua execução), na qual os alunos encontram 

maior dificuldade na execução da mesma? 

 

5. Tu utilizas, em sala de aula, alguma forma de coletivização de alguma etapa da 

metodologia projetual, ou seja, a troca entre alunos e/ou grupos nas etapas criativas, 

propiciando trocas de informações e insights? 

 

6. No teu entendimento, a mescla de métodos pode agregar na solução dos problemas 

levantados? 

 

7. Quais metodologias que conheces aborda o usuário e suas capacidades de maneira mais 

aprofundada e detalhada possível? 

 

8. Terias alguma sugestão para criação de uma metodologia projetual com foco no design 

inclusivo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


