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ALTERIDADE (s.f.)

0.1  O “outro” tem costumes, tradições

e representações diferentes às do “eu”;

02 . Relacionar-se com outras pessoas ou

grupos, conhecendo a diferença, compreendendo

a diferença, aprendendo com a diferença

e respeitando o ser e o estar sendo do “outro”. 



RESUMO 

Este trabalho propõe-se, a partir da validação de pesquisa em Design,           

analisar a deficiência, assim como as relações que resultam em situações de            

restrição social para fundamentar um projeto que possa atuar dentro do contexto            

estudado. A pesquisa e análise de tais fatores justifica-se na medida em que, no              

posicionamento da sociedade contemporânea, a comunidade de pessoas com         

deficiência perpassa um longo debate situado em relação às definições que           

envolvem contextos biomédicos e sociais. Apesar disto, os contextos sociais ainda           

apresentam um quadro pouco sensível no entendimento pleno da deficiência como           

diferença.  Buscou-se também analisar a produção de tecnologias que buscam          

auxiliar na quebra de restrições causadas por fatores de limitação física. Aliando-se            

a esses estudos, foram realizadas pesquisas referentes à formação de culturas           

identitárias em pessoas com deficiência e  contextualizá-la dentro do discurso do           

Design, com o intuito de gerar paradigmas que possam contribuir com a reflexão da              

problemática. Na proposição de uma possível forma de colaborar com a mudança            

dessa situação, concebeu-se o desenvolvimento e aplicação de um projeto de           

design de interação aliado a princípios de expografia. Esses processos culminam na            

exposição “Em que você não pensa”, na qual possui o conceito e objetivo de              

transmitir a seus visitantes valores de alteridade, isto é, entender, compreender e            

respeitar a deficiência como diferença. Todo o projeto foi idealizado em quatro            

módulos expográficos, entre eles estão experiências com depoimentos de pessoas          

com deficiência que retratam suas possibilidades e conquistas alcançadas e uma           

instalação multissensorial. Esta pesquisa recebeu apoio da  Secretaria de         

Acessibilidade da Universidade Federal do Ceará (UFC), do Instituto Cearense de           

Educação Surda (ICES), da Oficina Digital do Departamento de Arquitetura e           

Urbanismo, além de projetos de extensão tais como a Fotografia Tátil e Design             

Computacional.  

Palavras-chave:  Design; Deficiência; Diferença, Alteridade. 



ABSTRACT 

This research analyzes disability, through a Design perspective, as well as           

the relationships that result in situations of social restriction, in order to propose a              

project within the context developed. At this point, it is necessary to study and              

analyze these factors, since in the positioning of contemporary society, the           

community of people with disabilities runs through a long debate regarding definitions            

that permeate disability itself, which involve biomedical and social contexts. In spite            

of this, social contexts still present a little sensitive picture to the understanding of              

disabilities as difference. We sought to analyze the technological production that           

seeks to be an aid on circumstances of disability. As a complement to these studies,               

there was a research regarding facts around the formation of identity cultures            

between people with disabilities, therefore it was important to address this research            

within the design discourse, in order to generate paradigms that can contribute to the              

reflection of the problem. Regarding a possible way of collaborating with the change             

of this situation, it was developed an interaction design project combined with            

principles of exhibition design. These processes culminate in the exhibition called           

"What you don’t think", in which it has the concept and objective of transmitting to its                

visitors values   of otherness, as well as the complete understanding and respect of             

disability as difference. The entire project was conceived in four exhibition modules,            

among them are experiences with testimonials of people with disabilities that portray            

their possibilities and achievements and also a multisensory installation. This          

research project was supported by the Accessibility Secretariat of the Universidade           

Federal do Ceará (UFC), from the Instituto Cearense de Educação Surda (ICES),            

Digital Workshop from the Department of Architecture and Urbanism as well as            

extension projects like Tactile Photography and Computational Design. 

Keywords:  Design; Disability; Difference; Otherness. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da combinação das necessidades de retribuir o valor de           

conhecimento adquirido na vivência acadêmica e do papel social do designer, surge            

um processo de aplicações do Design no âmbito da complexidade em favor da             

comunidade. Como exemplo, o projeto Fotografia Tátil, ilustrado na figura 1,           

executado dentro do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, é uma          

pesquisa-ação de técnicas para representação tátil de fotos tiradas por cegos,           

utilizando-se da linguagem de programação como facilitadora desse processo. Esse          

projeto foi a inspiração que possibilitou a realização de outras iniciativas com o tema              

acessibilidade dentro do grupo Design Computacional da Universidade Federal do          

Ceará (UFC), no qual tem a proposta de agregar processos de design a linguagem              

de programação. Contudo, essas atividades ainda possuem algumas dificuldades no          

que se refere a participação constante de seu público-alvo, o que provocou o             

levantamento de outras preocupações a respeito do tema. Em algumas situações,           

torna-se difícil tomar conhecimento das experiências vivenciadas por tais pessoas,          

assim como a relevância desses projetos para as mesmas. Esses fatores           

tornaram-se decisivos para a escolha da temática. Nesse momento, é necessário           

estudar e analisar tais fatores, aliando-os às conceituações que permeiam a           

deficiência, para que novos estudos possam surgir ainda mais fundamentados,          

atingindo públicos maiores. 

Figura 01   –  Imagem do Projeto Fotografia Tátil da UFC 

Fonte  – Facebook Fotografia Tátil::DAU::UFC. 
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Como exemplo desse cenário, surge  a indústria de jogos eletrônicos, a            

qual todos os anos a presenta seus avanços de hardware, novas tecnologias e altos             

níveis de entretenimento. Porém, ainda existem enormes lacunas relacionadas ao          

assunto inclusão, havendo uma grande dificuldade principalmente dos estúdios         

chamados AAA (estúdios com altos padrões de orçamento e divulgação) para           

atender esse público que também deseja desfrutar da completa experiência de um            

jogo. A justificativa apresentada para essa falha está ligada ao retorno financeiro do             

processo de inclusão, contudo exemplos como “Uncharted 4” (2016) ,  melhor jogo do            

ano de 2016 segundo a BAFTA ( British Academy of Film and Television Arts ),             

mostram a importância de atender a pessoas com deficiência através da aplicação            

de elementos de jogabilidade, como auxílio de movimentação, câmera e suporte em            

ações que necessitam agilidade dos jogadores. Josh Straub (2016), editor chefe em            

um portal de avaliações de usabilidade em jogos eletrônicos, comenta que esses            

jogos não são apenas um produto de puro entretenimento. Antes de tudo,  são uma              

escapatória para as restrições vivenciadas por pessoas com deficiência. Finalmente,          

os jogos promovem um espaço social em que os usuários não são julgados pela sua               

aparência, mas sim por suas ações e pelo o que conseguem produzir no jogo. A               

figura 2 apresenta as opções de acessibilidade inseridas no jogo. 

Figura 02   –  Menu que apresenta as opções de acessibilidade em   “Uncharted 4” 

Fonte  – Kotaku. 
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No posicionamento da sociedade contemporânea, a comunidade de        

pessoas com deficiência enfrenta um longo debate, iniciado com Paul Hunt em            

1960, no qual discute a definição de conceitos sobre deficiência. Primeiramente,           

Diniz (2007) define o conceito médico de deficiência como sendo uma consequência            

natural da lesão em um corpo e a pessoa com deficiência deve ser objeto de               

cuidados médicos. Porém, há um outro conceito destacado por Diniz que trata sobre             

um aspecto sociológico, essa comunidade é definida através de uma concepção que            

a própria sociedade está envolvida no sentido de construir um ambiente social hostil             

à diversidade física. Dessa forma, o que existe são contextos sociais pouco            

sensíveis à compreensão da diversidade corporal como diferentes estilos de vida,           

fato que acarreta nesse caso uma restrição social, ou seja a deficiência impede a              

participação integral das pessoas com deficiência na sociedade. (FINKELSTEIN,         

1989)  

Para atender às necessidades desse grupo em suas atividades diárias, a           

produção tecnológica busca ser  um auxílio que proporciona ou amplifica habilidades           

funcionais de pessoas que se encontram impedidas por circunstâncias de deficiência           

ou pelo envelhecimento. Essa definição, segundo Bersch (2013), recebe o nome de            

tecnologia assistiva (TA). Esses produtos podem ser bem recebidos pela          

comunidade de deficientes, pois permitem melhorias em sua comunicação,         

mobilidade e habilidades de aprendizado. No processo de desenvolvimento de uma           

TA, são utilizadas metodologias de design que promovam o intenso envolvimento           

não somente do usuário, mas também de seus familiares. Por outro lado, a produção              

atual não está associada com os princípios de identidade que formam seus usuários,             

ou seja, o uso de aparelhos auditivos pode ser imposto a um surdo. Esse formato               

acaba por propagar os conceitos que se referem ao modelo social de deficiência,             

colocando-os de volta a uma concepção do que é considerado normal pela            

sociedade, mas sem realizar nenhuma reflexão ou valorização da sua cultura surda.  

Mesmo com um novo modelo criado pela Organização Mundial da Saúde           

(OMS) em 2001, o debate sobre as definições médicas e sociológicas continuou a             

valorizar a importância de se projetar para pessoas com deficiência, de modo que             

esse mercado passou a ser um tema emergente para as políticas públicas, em             

especial, para as distributivas e de proteção social. Dessa forma, o design para             
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pessoas com deficiência pode atualizar o próprio pensamento de design e propor, a             

partir do entendimento da deficiência como diferença, uma possibilidade de solução           

que busca propagar a alteridade. 

 

1.1 Problema  

 

Indubitavelmente, mesmo com os avanços tecnológicos e a extensa         

produção atual de tecnologias assistivas, ainda há ideais opressores perante          

pessoas com deficiência, esses ideais resultam em situações de restrição na           

inclusão social, laboral e familiar. Diante disso, surge o seguinte questionamento:           

como quebrar as restrições sociais vivenciadas por pessoas com deficiência através           

de um projeto em Design? 

 

1.2 Objetivos  

 

Desenvolver um projeto de Design para atuar diretamente nas relações de            

restrições sociais vivenciadas por pessoas com deficiência. 

Para atender a demanda apresentada é necessário estabelecer alguns         

objetivos específicos. Primeiramente, entender os modelos e diferentes tipos de          

deficiência, identificar o conceito de tecnologia assistiva e suas classificações.          

Ademais, faz-se necessário estudar e apontar alguns princípios de formação          

identitária dentro de uma comunidade de pessoas com deficiência. Apresentar          

trabalhos relacionados ao tema para ilustrar possibilidades. Contextualizar a         

temática dentro do discurso do design e apontar uma possibilidade de atuação no             

contexto estabelecido. Finalmente, utilizar-se de uma metodologia em Design para          

projetar, coletar dados, prototipar e implementar o projeto proposto.  

 

1.3 Justificativa  

 

A educação acadêmica em design, de acordo com Krippendorff (2000) é o            

lugar em que os estudantes aprendem um modo de falar e de pensar próprio aos               

designers, para forjar um discurso capaz de criar o que desejamos que o design              
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seja, além de refletir em vista do papel a ser desempenhado dentro do próprio              

mundo que pretende-se mudar. Desta forma, os designers buscam possibilidades de           

alterar determinismos históricos, de inverter futuros e fazer com que sejam           

possíveis. (KRIPPENDORFF, 2000) 

Isto posto, faz-se importante abordar dentro do discurso do design a           

temática complexa entre deficiência e uma sociedade que de acordo com Diniz            

(2007), é constante vetor de um ambiente hostil e precursora de definições de             

minorias. Mais especificamente no contexto brasileiro, esse quadro também se          

repete, Bampi  et al.  (2010) aponta o desconhecimento a respeito da deficiência            

como sendo uma possível causa para esta situação. Esse fator acarreta valores            

entre a sociedade que não valoriza sentimentos de alteridade, ou seja com a             

capacidade de se colocar no lugar do outro, com respeito à diferença de identidade.  

Este cenário, aponta a possibilidade do discurso do design colaborar com           

a construção de novos paradigmas para guiar visões compartilhadas sobre a           

deficiência na tentativa de narrar realidades imaginadas. Além disso, a aplicação           

desta pesquisa torna-se importante para ascender questões sobre um tema ainda           

pouco estudado. Este conhecimento é fundamental para buscar soluções que          

possam ser mais sensíveis a construção de identidade a partir das vivências de             

pessoas com deficiência e suas comunidades, reduzir restrições sociais no âmbito           

laboral e familiar, o que consequentemente pode melhorar a qualidade de vida de             

pessoas com deficiência.  

 

1.4 Metodologia  

 

Para fundamentar esta pesquisa-ação qualitativa com objetivo explicativo,        

buscou-se um paradigma que pudesse explanar o fenômeno de complexidade do           

tema, além de sua influência no design. Dessa forma, Dijon de Moraes (2010)             

defende a complexidade presente na atividade de design onde exige, dentro da            

cultura projetual, a compreensão do conceito de gestão da complexidade por parte            

dos designers, o que acaba sendo necessário valer-se de novas ferramentas e            

metodologias. 
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Dessa forma, buscou-se utilizar um método ideal para abordar o          

desdobramento da complexidade em partes menores que possam ser analisados de           

forma individual e com mais probabilidades de solução (MORAES, 2010). Assim, o            

modelo Metadesign fundamentado por Moraes se consolida na prospecção teórica          

que precede a fase do projeto, Zingale (2008, p. 62  apud  MORAES, 2010) aponta              

no contexto do Metadesign que o objeto do projeto não é somente o produto como               

entendemos, mas as reações, interações e respostas interpretativas que esse          

produto é capaz de produzir. 

Os métodos científicos utilizados para fundamentar esta pesquisa tais         

como, busca bibliográfica, documental, análises de trabalhos relacionados,        

entrevistas não estruturadas e grupo focal, formaram um articulado e complexo           

sistema de conhecimentos prévios que servirá de guia durante o processo projetual.            

Estes procedimentos foram realizados de acordo com a figura 03: 

 
Figura 03 –  Cronograma de pesquisa 

 

Fonte –  Do autor. 

 

Por fim, Moraes complementa que o design é entendido, em sentido           

amplo, como disciplina projetual e também como um agente transformador nos           

âmbitos tecnológico, social e humano. 

 

 

 



 
 

 
19 

1.5 Estrutura  

 

Esta pesquisa está estruturada em nove capítulos que irão encaminhar o           

leitor através da temática, explanar conceitos e momentos históricos necessários,          

estudar estratégias do design para colaborar com o desenvolvimento da pesquisa,           

analisar trabalhos relacionados e finalmente desenvolver um projeto apontado pelo          

estudo realizado na fundamentação.  

No capítulo 2, descrevem-se os conceitos sobre deficiência, assim como          

um breve histórico das discussões entre os diferentes modelos. Esta etapa é            

fundamental para absorver a importância desta pesquisa e sua influência dentro da            

sociedade. 

No capítulo 3, serão expostas as definições de tecnologias assistivas,          

assim como seus diferentes tipos com um detalhamento maior sobre o processo de             

classificação e como isso responde as ocorrências históricas apresentadas no          

capítulo anterior. Estes conhecimentos propõe uma ampla visibilidade sobre sua          

importância e papel entre pessoas com deficiência. 

O capítulo 4 apresenta conceitos referentes a construção dos valores          

culturais e identitários para pessoas com deficiência. Estes serão contextualizados          

com o aporte de teóricos e de registros realizados a partir de entrevistas não              

estruturadas. Outro ponto a ser refletido refere-se ao posicionamento crítico do uso            

de tecnologias assistivas entre pessoas com deficiência. A proposta deste capítulo           

busca instigar algumas reflexões e possíveis soluções a problemática da pesquisa.           

eixo do Design, com ênfase nas teorias de desenho universal e design de interação.              

Esses métodos contribuem para a análise de trabalhos relacionados apresentados          

no capítulo seguinte. 

O capítulo 5 apresenta trabalhos relacionados, nos quais foram apurados          

a partir de suas proposta em tomar o uso da tecnologia para apontar soluções que               

visem os contextos culturais e sociais de pessoas com deficiência. Estes foram            

utilizados para análise dos processos de projeto, técnicas utilizadas, objetivos e           

valores referenciais. 

O capítulo 6, refere-se a proposta de contextualizar a complexidade da           

problemática no âmbito do discurso do design centrado no humano, assim como            
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apresentar os princípios do design de interação como uma possibilidade a ser            

considerada como metodologia para desenvolvimento da proposta final. 

O capítulo 7, aponta a formulação de um projeto que será desenvolvido a             

partir de um quadro conclusivo sintético do referencial teórico e projetual estudado.            

Será apresentado também, metodologia de projeto, etapas que serão desenvolvidas          

e cronograma de projeto. 

O capítulo 08, contempla o desenvolvimento do projeto, no qual iniciou           

dentro de uma metodologia de design de interação. Porém, com o amadurecimento            

do projeto,decidiu-se realizar alterações nas diretrizes apontadas anteriormente para         

abordar um novo conceito dentro do contexto de solução da problemática. Este            

capítulo, é responsável por documentar todo processo projetual, de sua concepção           

até a implementação. 

Finalmente, o capítulo 09 realiza uma reflexão final sobre o estudo           

realizado e o projeto desenvolvido em vista do objetivo geral desta pesquisa. 
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2. ESTUDO DOS MODELOS DA DEFICIÊNCIA 

 

2.1 Introdução 

 

Deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão,           

mas que também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa com deficiência.             

Para essa pesquisa é fundamental o entendimento dos fatos históricos que           

envolvem os debates políticos realizados para esclarecer conceitos sobre a          

deficiência, pessoa com deficiência e lesão. Essa compreensão fornece os          

parâmetros necessários para analisar as problemáticas ainda existentes na inclusão          

de pessoas com deficiência na sociedade e apontar novos questionamentos a           

respeito da temática. Desta forma, serão apresentados neste capítulo conceitos          

relacionados ao modelo social e médico da deficiência em uma contextualização           

histórica. 

 

2.2 O modelo social da deficiência 

 

Os primeiros conceitos sobre a deficiência ainda no século XVIII,          

descreviam-na como uma concepção fora do normal, dessa forma o corpo com            

deficiência necessitava ser contrastado com uma representação do que seria um           

corpo normal para sua identificação (DINIZ, 2007). Em contrapartida, um movimento           

de teóricos ligados à sociologia tomou força nos anos 1960, na Inglaterra. Nesse             

ponto, as discussões já não se limitavam a questões biológicas, psicológicas ou de             

tratamento, mas sim de levar esse discurso também para a área das humanidades.             

Assim, a deficiência já não era mais uma simples definição de corpo com lesão e               

que impõe restrições a participação de um sujeito na sociedade, portanto           

destacavam-se também as vivências de opressão e sentimentos de minorias. É           

necessário salientar que a ideia de se opor a ideais biomédicos não recusa os              

progressos científicos que beneficiam a vida de pessoas com deficiência, apenas           

retrata a importância dessa temática não ser apenas dos saberes médicos.  

A inserção do tema em um campo que difere os conceitos médicos            

predominantes acabou por questionar os conceitos existentes na época. De acordo           
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com Diniz (2007), os primeiros debates se preocuparam em descrever a deficiência            

em termos políticos, e não mais como diagnóstico. A primeira mudança ocorreu na             

formalização de algumas categorias que descrevem a pessoa com deficiência, para           

evitar ou acabar com a utilização de termos carregados de sentimentos violentos e             

opressores, tais como “mongol”, “manco” ou “aleijado”. Diniz relata que os teóricos            

precursores dessas novas descrições, optaram por “pessoa deficiente” e “deficiente”          

para demonstrar que a deficiência era uma característica individual na interação           

social. 

Paul Hunt (figura 04), foi um sociólogo deficiente que se tornou um dos             

precursores do modelo social ainda em 1972 ao enviar uma carta para o jornal inglês               

The Guardian , em que protestava contra a falta de representabilidade de pessoas            

com lesões físicas severas no parlamento. Sua atitude provocou a formação da            

UPIAS ( Union of the Physically Impaired Against Segregation ), uma instituição          

formada apenas por pessoas com deficiência, como os sociólogos Michael Oliver e            

Paul Abberley, que também fizeram parte da formação inicial. A Upias, ilustrada na             

figura 05, foi a primeira instituição com deficientes que questionou a compreensão            

tradicional da deficiência. 

 
O principal objetivo da Upias era redefinir a deficiência em termos de            
exclusão social. A deficiência passou a ser entendida como uma forma           
particular de opressão social, como a sofrida por outros grupos minoritários,           
como as mulheres ou os negros. (DINIZ, 2007, p. 16). 

 
 

Figura 04  – Paul Hunt e uma imagem da carta enviada ao jornal  The Guardian 

 

Fonte –  Disability Archive UK, Centre for Disability Studies, Leeds University. 
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Como consequência disso, outros sociólogos promoveram uma       

transformação ao propor que a deficiência não é mais resultado de suas lesões, mas              

do contexto social opressor à diversidade física. O discurso emergente se estendeu            

ao ponto de definirem conceitos diferentes para lesão e deficiência, caracterizando o            

que seriam um domínio biológico e sociológico estritamente delimitados. 

 
Lesão seria uma característica corporal, como o sexo, a cor da pele, ao             
passo que deficiência seria o resultado da opressão e da discriminação           
sofrida pelas pessoas em função de uma sociedade que se organiza de            
maneira que não permite incluí-las na vida cotidiana. (BAMPI  et al , 2010, p.             
7). 

 
 

Nesse mesmo princípio, Diniz destaca que é possível uma pessoa ter           

lesão e não experimentar a deficiência, a depender do quanto a sociedade esteja             

ajustada para incorporar a diversidade humana. Dessa forma, as soluções em           

processos de inclusão e desagregação social são consideradas políticas e não mais            

estritamente biomédicas, por exemplo, um cego não está incapacitado em andar           

pela cidade por não poder enxergar, mas sim pela falta de sinalização apropriada na              

cidade.  
 

Figura 05  – O primeiro encontro da UPIAS 
 

 
Fonte  –  historicengland.org.uk. 
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Esses argumentos certamente destaca a ineficácia de políticas públicas         

para grande parte da população. Bampi  et al .(2010, p.7), apresenta este fato            

descrevendo a identificação entre deficiência e doença segundo o modelo médico. 

 
A identificação da deficiência é feita levando-se em conta características          
isoladas desses órgãos e funções e comparando-as a limites estabelecidos          
para cada uma delas. Tem-se, com isso, critérios que estabelecem, para           
órgãos ou funções comprometidas, os limites da deficiência como, por          
exemplo, patamares mínimos de acuidade visual, capacidade auditiva, que         
podem ser avaliados isoladamente, bem como separados das necessidade         
impostas pelas características sociais de cada pessoa. A combinação da          
existência de uma condição de saúde abaixo de um padrão abstrato de            
normalidade e a persistência dessa condição no tempo permite ao modelo           
médico diferenciar doença e deficiência.  

 

Seguindo essa lógica, uma grande parcela das doenças é considerada          

como temporária, então mesmo que uma pessoa apresente uma situação de saúde            

inferior à considerada normal, ela não é definida como pessoa com deficiência, pois             

essa condição é apenas temporária. Para o modelo social, Bampi  et al . esclarece             

que não há distinção entre doença e deficiência, pois os ajuste necessários para que              

a sociedade possa envolver a diversidade humana, independe da condição de uma            

pessoa doente ou com deficiência em relação a quanto tempo essa condição            

prevalecerá. Esse princípio aponta para outras falhas na abstenção de políticas           

públicas para pessoas com deficiência e, consequentemente, exalta a importância          

do tema, já que, segundo Bampi et al., uma pessoa que usa uma cadeira de rodas                

enquanto se recupera de uma fratura nas pernas, necessita dos mesmo ajustes de             

transporte que uma pessoa permanentemente incapacitada de caminhar. 

 

2.3 Deficiência e lesão 

 

A não distinção entre deficiência e saúde defendida pelo modelo social           

vigente da época, acarretou em uma emergência de críticas a esse pensamento.            

Porém, esses novos questionamentos não visavam a desvalorização das conquistas          

para a comunidade de pessoas com deficiência, mas sim, ampliar horizontes           

explicativos do modelo social (FRANÇA, 2013). Consequentemente, França aponta         
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que tratar alguns processos de enfermidades que levam a degradação e           

adoecimento do corpo sem qualquer relação com a presença de uma deficiência,            

poderia facilmente desvalorizar seu questionamento político. A sobrevalorização da         

discriminação como fator único na definição de deficiência, foi o contrassenso           

indicado por Liz Crow(1992), já que, não faria sentido a deficiência independer da             

lesão se esta é fator condicional para a discriminação. A ideia defendida por             

Crow(1996), apresenta a relação entre deficiência e lesão como sendo mais um fator             

de restrição a relações sociais, no entanto, a presença da lesão como agente da              

restrição não impede que outras restrições causadas pelas relações sociais sejam           

também vetores que bloqueiam a participação de pessoas com deficiência na           

sociedade. 

Além do questionamento proposto por Crown, outras reflexões também         

buscaram abordagens que pudessem dar força ao modelo social e seu caráter            

explicativo, estas buscavam identificar a fonte da exclusão vivenciada por pessoas           

com deficiência. Finkelstein (1989), sociólogo que foi um dos precursores do modelo            

social e grande influenciador nos debates, no canto esquerdo da figura 06, relata             

que notar a opressão social vivida não explicava sua origem ou o que seria              

importante para combatê-la; e, saber que deficiência constrói restrições a          

participação de pessoas não indica como estas se inserem na sociedade.  

 
Figura 06  – Vic Finkelstein em seu local de trabalho  

 
Fonte –   historicengland.org.uk. 
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Seguindo os ideais de Finkelstein, os teóricos do modelo social buscavam           

no materialismo a compreensão da exclusão vivida por pessoas com deficiência,           

pois era dependente das representações sociais acerca dessas pessoas.         

Consequentemente, França (2013) defende segundo o pensamento materialista que         

a transformação da realidade de pessoas com deficiência não difere da sociedade            

como um todo, isto é, a opressão seria derivada das dinâmicas do sistema             

capitalista. Nessa ideologia, o professor de sociologia, Paul Abberley (1987, p.7)           

define a opressão de pessoas com deficiência utilizando do materialismo histórico           

em uma tendência marxista: 

 
No nível empírico, em dimensões significativas, argumenta-se que as         
pessoas com deficiência podem ser consideradas como um grupo cujos          
membros encontram-se numa posição inferior em relação aos outros         
membros da sociedade porque eles têm deficiência. Também se argumenta          
que essas desvantagens estão dialeticamente relacionadas com uma        
ideologia ou grupo de ideologias que justifica e reproduz essa situação.           
Além disso, é alegado que tais desvantagens e as ideologias que as dão             
suporte não são naturais nem inevitáveis. Por fim, isso implica em identificar            
alguns beneficiados das coisas como estão. 

 

Em vista disso, Abberley aponta o sistema capitalista como beneficiário           

deste processo, ao manter um processo produtivo nocivo à custa da integridade            

física, que é desgastada no processo. Conforme Diniz (2007), o objetivo de Abberley             

consiste em diferenciar opressão de exploração e apresentar lesão como          

consequência do capitalismo, ou seja, a lesão não era uma tragédia pessoal, mas             

resultado da organização social do trabalho. Mais afundo Diniz apresenta segundo           

as definições de Abberley, que a ideia não era abandonar o acaso como agente              

provocador das lesões, mas mostrar que aquilo que mais causava lesões era            

exatamente o sistema ideológico que oprimia os deficientes, isto é, o capitalismo. 

Pode-se perceber um retorno às ideias propostas por Crow em relação a            

concepção de um modelo social para a lesão, porém Abberley propõe um outro             

fundamento, baseado na estrutura do capitalismo e nas ações sociais acerca do            

trabalho produtivo. Para a teoria social da lesão, o exemplo da artrite era             

paradigmático os que sofriam dessa doença eram pessoas produtivas, sem qualquer           

forma de lesão, mas que, após anos de sujeição ao trabalho mecânico, adquiriram             

lesões e passaram a experimentar a deficiência (Diniz,2007). Essas propostas          
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podem até parecer banalizar a lesão ou até mesmo a deficiência, porém possuem             

aspectos políticos em seus objetivos como mais uma vez advoga Diniz quando            

comenta que a ampliação do grupo a ser representado, retirava a deficiência da             

esfera do inesperado e, consequentemente, reconheciam-se as demandas dos         

deficientes como demandas da justiça social. Esse posicionamento das pessoas          

com deficiência frente ao sistema produtivo de acordo com França (2013), se tornou             

a principal bandeira de luta dos movimentos sociais relativos à questão. 

 

2.4  Reformulação do modelo social 

 

Para tentar responder as questões relacionadas entre saúde e deficiência          

e conhecer mais sobre a consequências das doenças, a Organização Mundial da            

Saúde (OMS), publicou em 1976, uma resposta a comunidade de pessoas com            

deficiência que foi nomeada de International Classification of Impairment, Disabilities          

and Handicaps (ICIDH). Conforme Bampi  et al .(2010), os objetivos da OMS foram            

transpor a lógica classificatória da Classificação Internacional de Doenças (CID) para           

o campo das lesões e da deficiência, de forma, a incluir as consequências de              

doenças crônicas e debilitantes. O extenso debate realizado por vários teóricos do            

modelo social em um período anterior a publicação da ICIDH, não foi suficiente para              

evitar mais uma mudança nas terminologias empregadas e definições que envolvem           

a temática da deficiência, assim a ICIDH entende como lesão, deficiência e handicap             

da seguinte forma: 

 
Lesão: é qualquer perda ou anormalidade psicológica, fisiológica ou         
anatômica de estrutura ou função; Deficiência: é qualquer restrição ou falta           
resultante de uma lesão na habilidade de executar uma atividade da           
maneira ou da forma considerada normal para os seres humanos;          
Handicap: é a desvantagem individual, resultante de uma lesão ou          
deficiência, que limita ou dificulta o cumprimento do papel considerado          
normal. (WHO, 1980, p.27-29). 

 

Os debates que tentaram fortalecer e solidificar os ideais do modelo           

social, não sustentaram, em princípio, o retrocesso que as novas definições           

representavam, porque resgatou conceitos perniciosos como o de anormalidade ao          

debate (DINIZ, 2007). Ainda assim, o que parecia um grande retrocesso, tornou-se            



 
 

 
28 

estímulo para novas reflexões por parte das teorias sociais que seguiam os objetivos             

de Finkelstein de tentar compreender a opressão. Após a publicação da ICIDH, o             

teóricos precursores do modelo social propuseram uma série de mudanças nas           

antigas definições estabelecidas pela UPIAS, o vocabulário foi revisto com a criação            

de uma nova entidade, a Entidade Internacional de Deficientes (DPI), na qual Diniz             

relata que foi pensada para unificar entidades nacionais de pessoas com deficiência.            

O advento da DPI, trouxe novas definições da deficiência no documento divulgado            

em 1982: 

 
Deficiência significa as limitações funcionais nos indivíduos causadas por         
lesões físicas, sensoriais ou mentais;  handicap  é a perda ou limitação de            
oportunidades em participar na vida normal da comunidade em igualdade de           
condições com outros indivíduos devido a barreiras físicas e sociais. (DPI,           
1982, p.105) 

 

Alguns fundamentos pensados antes pela UPIAS, como o pensamento de          

opressão, foram mantidos, porém a DPI segue a influência da ICIDH e propõe a              

inserção do termo  handicap . No caso da DPI lesão e deficiência, como utilizados             

antes pela UPIAS, agora era respectivamente deficiência e  handicap , isto é,           

deficiência descrevia o corpo e  handicap as opressões na sociedade (DINIZ, 2007).            

A mobilização de teóricos do modelo social ganhou força, no intuito de desvalorizar a              

proposta da ICIDH, o que torna-se clara com a publicação de Oliver e Barnes, em               

1998, eles delegam que existem cinco pontos principais que demonstram fragilidade           

na ICIDH, nos quais envolvem críticas ligadas a representatividade de pessoas com            

deficiência, fundamentação moral, equívocos na casualidade entre lesão e         

deficiência, aproximação da concepção de deficiência como doença e, por fim, o            

foco da deficiência como um problema individual. Seguindo as críticas propostas           

pelos teóricos, Diniz conclui que o sistema proposto pela ICIDH além de classificar a              

diversidade corporal como consequência de doença ou anormalidades, também         

considerava que as desvantagens eram causadas pela incapacidade do indivíduo          

com lesões de se adaptar a vida social, ou seja, era a natureza quem determinava a                

desvantagem, e não os sistemas sociais ou econômicos. 
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2.5 Deficiência no contexto biopsicossocial 

 

Após grande esforço para fragilizar o documento proposto pela OMS, a           

Assembléia Mundial da Saúde publicou a  International Classification of Functioning          

Disability and Health ,  que foi traduzida no Brasil pelo Centro Colaborador da OMS,             

sob o nome de Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde           

(CIF). Nessa proposta, a deficiência deixa de ser apenas consequência de doenças,            

para tornar-se somente uma parte dos domínios da saúde, o que foi uma tentativa              

de integrar os modelos médico e social da deficiência (DINIZ, 2007). 

 
A CIF baseia-se na integração desses dois modelos opostos(social e          

médico). No intuito de recuperar a integração das várias perspectivas de           
funcionamento, a abordagem “biopsicossocial” é utilizada. Nesse sentido, a         
CIF almeja atingir uma síntese, a fim de propiciar uma visão coerente de             
diferentes perspectivas da saúde, a partir das perspectivas biológicas         
individual ou social. (WHO, 2001, p.242) 

 

Para um modelo ligado a saúde, a CIF apresenta um conceito           

vanguardista em sua abrangência ao se posicionar sobre funcionamento, atividade e           

participação em uma proposta sólida e complexa, na qual, segundo Bampi  et            

al. (2010), propõe um sistema de avaliação que relaciona funcionamentos aos          

contextos sociais, demonstrando que é possível uma pessoa ter lesões sem ser            

deficiente, por exemplo, alguém com lesão medular em um ambiente sensível a            

cadeira de rodas. Assim como é possível alguém ter expectativas de lesões e já ser               

socialmente considerado como deficiente, no caso de um diagnóstico preditivo de           

doença genética. Por fim, Diniz (2007) relata a importância e influência do modelo             

social na CIF, incluindo o generoso agradecimento às contribuições da DIP, e que             

segundo os termos da CIF, a deficiência é utilizada para expressar um fenômeno             

multidimensional resultante da interação entre as pessoas e seus ambientes físicos           

e sociais, já no Brasil de acordo com o artigo 2 o do Estatuto da Pessoa com                 

Deficiência (Lei n.13146, de 6 de julho de 2015) esse contexto é claro quando              

considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo           

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial e sua avaliação, quando           

necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional. 
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2.6 Considerações Finais 

 

Indubitavelmente, a proposta da CIF busca se aproximar do modelo          

social, visando um conceito que agrega experiências de segregação e opressão,           

porém a luta pelo reconhecimento da deficiência ainda atinge uma pequena porção            

dos estudos sociais. É então retratado por Diniz, o fato de ainda conhecemos pouco              

sobre a diversidade de estilos de vida das pessoas com deficiência. No Brasil, Bampi              

et al. confirma que as condições de vida destas pessoas são praticamente            

desconhecidas, pois a sociedade e o Estado pouco sabem das necessidades e            

dificuldades enfrentadas por essas pessoas. Felizmente, alguns movimentos ligados         

a tecnologia buscam alternativas na sociedade que possam atender os diferentes           

estilos de vida entre pessoas com deficiência. No capítulo seguinte será estudado o             

uso de tecnologias assistivas que auxiliam pessoas com deficiência a quebrarem           

restrições sociais, assim como sua importância para o processo de empoderamento. 

 

3 TECNOLOGIAS ASSISTIVAS 

 

3.1 Introdução 

 

Intrinsecamente, há uma utilização constante de artefatos ou ferramentas         

desenvolvidas para auxiliar a execução de tarefas do cotidiano em contextos físicos            

e digitais. No caso de pessoas com deficiência, Bersch (2013) aponta a Tecnologia             

Assistiva (TA) como o termo para identificar todo o arsenal de recursos e serviços              

que contribuem para facilitar ou ampliar habilidades funcionais. Nessa pesquisa é           

necessário entender os princípios básicos que definem a TA para então atuar de             

acordo com uma visão mais complexa da deficiência, buscando valores sociais, na            

proposta de estender as possibilidades de aplicação da tecnologia assistiva. Estes           

fatores serão abordados no capítulo seguinte. 
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3.2 Conceitos e objetivos 

 

O termo tecnologia assistiva, pode parecer afeto às áreas do          

conhecimento que envolvem ciência, saúde, indústria ou educação. Na verdade, é           

um conceito mais amplo, um elemento chave para a promoção dos Direitos            

Humanos, pelo qual as pessoas com deficiência têm a oportunidade de alcançarem            

sua autonomia e independência. Buscando um conceito mais básico, Bersch (2013)           

assume a definição de TA como um auxílio que promoverá a ampliação de uma              

habilidade funcional deficitária ou possibilitará a realização da função desejada e que            

se encontra impedida por circunstância de deficiência ou pelo envelhecimento. Para           

demonstrar a abrangência do termo, o documento  Empowering Users Through          

Assistive Technology  (EUSTAT), no qual foi elaborado por uma comissão de           

especialistas de países da União Europeia, defende que o uso da palavra tecnologia,             

não indica apenas objetos físicos, como dispositivos ou equipamentos. (EUSTAT          

CONSORTIUM, 1999). Cook e Hussey (1995) complementam essa definição de          

acordo com o conceito do  American with Disabilities Act  (ADA), como uma ampla             

gama de equipamentos, serviços, estratégias e práticas concebidas e aplicadas para           

minorar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos com deficiência.         

Desta forma, podemos dizer que o maior objetivo de uma TA é proporcionar à              

pessoa com deficiência maior independência, qualidade de vida e inclusão social,           

através da ampliação de sua comunicação, mobilidade, controle de seu ambiente,           

habilidades de seu aprendizado e trabalho (BERSCH, 2013). Na figura 07           

encontra-se um exemplo de tecnologia assistiva para cegos, na qual fornece as            

funcionalidades de um relógio, capaz de receber mensagens de texto em Braille. 
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Figura 07   –  Relógio Inteligente em Braille 

 
Fonte  – Dot Inc. 

 

3.3 Definição Brasileira 

 

No contexto nacional, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da          

Presidência da República (SDHPR), instituiu em 2006 através da portaria n o 142, o             

Comitê de Ajudas Técnicas (CAT), um grupo que reúne especialistas brasileiros e            

representantes de órgãos governamentais para o seguinte propósito: 

 
O CAT foi instituído como objetivos principais de: apresentar propostas de           
políticas governamentais e parcerias entre a sociedade civil e órgãos          
públicos referentes à área de tecnologia assistiva; estruturar as diretrizes da           
área de conhecimento; realizar levantamento dos recursos humanos que         
atualmente trabalham com o tema; detectar os centros regionais de          
referência, objetivando a formação de rede nacional integrada; estimular nas          
esferas federal, estadual, municipal, a criação de centros de referência;          
propor a criação de cursos na área de tecnologia assistiva, bem como o             
desenvolvimento de outras ações com o objetivo de formar recursos          
humanos qualificados e propor a elaboração de estudos e pesquisas,          
relacionados com o tema da tecnologia assistiva. (BRASIL – SDHPR, 2012) 
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Para estabelecer uma definição brasileira da Tecnologia Assistiva, o CAT          

relata a execução de um estudo de avaliação do referencial teórico internacional que             

envolvia os termos referentes a TA. Dentre estes referenciais são destacados os            

conceitos do Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração das Pessoas           

com Deficiência (Portugal) e o documento do Consórcio EUSTAT, justamente por           

extrapolar a concepção de produto e agregar outras definições como: estratégias,           

serviços e recursos (BERSCH, 2013). Desse modo, a NBR 9050 define o conceito             

de Tecnologia Assistiva, como segue: 
 
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           
mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de         
vida e inclusão social (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS        
TÉCNICAS, 2015, p.3) 

 

3.4 Identificação da tecnologia assistiva 

 

No processo de detalhamento do que se compreende como tecnologia          

assistiva, Bersch defende que esta deve ser aplicada à pessoa com deficiência que             

necessita desempenhar funções do cotidiano de forma independente, isto é, um           

recurso do usuário e não do profissional. Assim, são exemplificados dois contextos            

para identificar uma TA, sendo eles na área médica e educacional. No campo da              

saúde, Bersch explica que a tecnologia visa facilitar e qualificar as atividades dos             

profissionais, ou seja, equipamentos utilizados no diagnóstico de saúde, tratamento          

de doenças ou na atividade específica de reabilitação, não são tecnologia assistiva e             

sim tecnologia médica ou de reabilitação. O mesmo acontece na educação, em que             

o uso de computadores pode ser facilmente confundido, dessa forma Bersch           

descreve qual situação pode ser considerada TA: 

 
Quando ela é utilizada por um aluno com deficiência e tem por            

objetivo romper barreiras sensoriais, motoras ou cognitivas que        
limitam/impedem seu acesso às informações ou limitam/impedem o registro         
e expressão sobre os conhecimentos adquiridos por ele; quando favorecem          
seu acesso e participação ativa e autônoma em projetos pedagógicos;          
quando possibilitam a manipulação de objetos de estudos; quando         
percebemos que sem este recurso tecnológico a participação ativa do aluno           
no desafio de aprendizagem seria restrito ou inexistente. São exemplos de           
TA no contexto educacional os mouses diferenciados, teclados virtuais com          
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varreduras e acionadores, softwares de comunicação alternativa, leitores de         
texto, textos ampliados, textos em Braile, textos com símbolos, mobiliário          
acessível, recursos de mobilidade pessoal etc. 

 

Para a fundamentação dessa pesquisa, um dos pontos de maior valia           

está no processo de desenvolvimento e aplicação da tecnologia assistiva, mais           

especificamente no detalhe destacado por Bersch para explicar que todo o trabalho            

de desenvolvimento deverá envolver diretamente o usuário e terá como base o            

conhecimento de seu contexto de vida, a valorização de suas intenções e            

necessidades funcionais pessoais, bem como a identificação de suas habilidades          

funcionais. Dessa forma, ao participarem ativamente do processo, tomarão         

consciência também das mudanças de rotina e que os objetivos de maior autonomia             

para o usuário serão alcançados se efetivamente todos se envolverem no           

aprendizado e utilização da TA. A participação do usuário é fundamental para que se              

evite o abandono ou a subutilização posterior do investimento em TA. (BERSCH,            

2013, p. 13) 

 

3.5 O empoderamento através da tecnologia assistiva 

 

O EUSTAT CONSORTIUM (1999) apresenta diversos documentos para        

desenvolver um conjunto de linhas de orientação para educadores e organizadores           

de iniciativas educacionais para utilizadores finais em TA. De acordo com as linhas             

de orientação do Consórcio EUSTAT, o termo  empowerment sugere um processo em            

que uma pessoa adquire “poder”, não em termos de estatuto formal, mas sim de              

liberdade para fazer escolhas sensatas e perseguir os objetivos por si determinados.            

A concepção de empoderamento é relatada, segundo a EUSTAT, nas questões que            

envolvem tanto o processo de escolha como pela utilização da tecnologia assistiva.            

Em muitos países, a responsabilidade por decidir a necessidade do uso de TA é              

sobretudo considerada do foro médico, o que resultou na concepção de tecnologias            

assistivas como equipamentos de prótese, estando assim profundamente enraizada         

no contexto médico (EUSTAT CONSORTIUM, 1999, p.26). 

Contudo, é enfatizado no mesmo documento que a evolução da TA           

resultou em uma mudança de foco do corpo para as atividades, isto é, as              
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considerações de ordem médica tendem a perder influência em favor de aspectos            

técnicos, individuais e sociais. Consequentemente, a escolha da maneira de          

organizar a própria cozinha, por exemplo, é mais uma questão do estilo de vida do               

que de patologia, e a de uma plataforma elevatória para ultrapassar um lance de              

escadas requer, sem dúvida, um técnico especializado e não um profissional de            

saúde. 

Pode-se concluir de acordo com as considerações do Consórcio EUSTAT,          

que a pessoa com deficiência é o melhor candidato para avaliar o que é mais               

apropriado, contextual e consoante para si em cada situação, ou seja, um processo             

que envolve o conhecimento de espaço pessoal, doméstico, circundante, social e de            

mundo. Uma tecnologia assistiva apropriada pode ser um instrumento de liberdade,           

que explora a personalidade do seu utilizador, um apoio que alivia a família ou os               

que prestam assistência da sobrecarga física e da dependência psicológica, a           

permitir uma interação humana mais intensa e equilibrada com os mesmos (EUSTAT            

CONSORTIUM, 1999, p.29). 

 

3.6 Classificação em categorias 

 

De acordo com o processo de classificação dos recursos de tecnologias           

assistivas utilizado pelo CAT, foram documentadas duas referências que serão          

apresentadas a seguir. Estas referências apresentam diferentes focos de         

organização e aplicação, porém todas são classificadas de acordo com os objetivos            

funcionais a que se destinam (BERSCH, 2013). O CAT complementa que as várias             

classificações existentes são aplicadas de acordo com os objetivos de catalogação           

de recursos, ensino, trocas de informação, organização de serviços de          

aconselhamento e concessão. O importante é ter claro o conceito de TA e os              

objetivos para os quais as classificações foram criadas (BRASIL - SDHPR, 2012). 

A classificação ISO 9999, é largamente usada em vários países, em base            

de dados e catálogos, sendo focada especificamente em recursos, que são           

organizados em classes que se desdobram em itens de produto (BRASIL - SDHPR,             

2012 apud ISO 9999:2007, 2008). Segundo a SDHPR, a classificação ISO 9999 tem             

como escopo estabelecer uma classificação de produtos assistivos, especialmente         
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produzidos ou geralmente disponíveis para pessoas com deficiência. Também estão          

incluídos nesta classificação, aqueles produtos assistivos que requerem auxílio de          

outra pessoa para sua operação. 

Em contrapartida, o modelo de classificação  Horizontal European        

Activities in Rehabilitation Technology  (HEART) da União Européia propõe, segundo          

o Consórcio EUSTAT, um foco nos conhecimentos envolvidos na utilização de TA,            

logo, são consideradas três grandes áreas, tais como, componentes técnicos,          

componentes humanos e componentes socioeconômicos. Esses componentes       

envolvem áreas de comunicação, mobilidade, manipulação, orientação, impacto        

causado pela deficiência no ser humano e consequências da tecnologia nas           

interações dentro do contexto social (EUSTAT CONSORTIUM, 1999). 

Para formular esse conceito, o estudo HEART, de acordo com o EUSTAT,            

enfatiza que as tecnologias assistivas devem ser baseadas em um modelo de            

desenvolvimento humano que tenha em consideração os problemas que as pessoas           

com deficiência apresentam quando tentam adaptar-se a um ambiente considerado          

adverso. Esse modelo apresentado é semelhante ao conceitos defendidos pela DPI,           

pois inclui em sua concepção de deficiência o termo  handicap , ou seja, as             

desvantagens entre as capacidades do indivíduo e as necessidades impostas pelo           

ambiente físico e social, em que está inserido (HEART, 1995). A figura 08, ilustra o               

quadro referente a esse posicionamento. 

 
Figura 08  – Definição de desvantagem 

 
Fonte –  Adaptado de  EUSTAT CONSORTIUM(1999). 
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Em contrapartida, quando é aplicada uma complexificação no conceito de          

deficiência, seguindo as diretrizes da CIF, o modelo HEART através do Consórcio            

EUSTAT, pressupõe por um lado, a compreensão dos seus aspectos mais técnicos            

(componentes técnicos), e por outro um conhecimento profundo do ser humano que            

utilizará a tecnologia (componentes humanos) assim como das necessidades         

apresentadas pelo ambiente físico e econômico em que este se insere           

(componentes socioeconômicos). Tal como é esquematizado na figura 09. 

 
Figura 09  – Modelo de formação em tecnologias assistivas 

 
Fonte –  Adaptado de  EUSTAT CONSORTIUM(1999). 

 

Cada um desses componentes será apresentado na seção seguinte, de          

acordo com as Linhas de Orientação para formadores do EUSTAT CONSORTIUM           

(1999).  O entendimento das categorias de classificação de TA é ponto importante            

nesse estudo para obter um amplo escopo das possibilidades de desenvolvimento e            

aplicação diante da complexidade projetual encontrada na etapa seguinte a esta           

pesquisa. 
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3.6.1 Componentes técnicos 

 

● Comunicação 

Muitas das pessoas com dificuldades de comunicação podem não         

conseguir interagir com eficácia utilizando os meios de comunicação tradicionais.          

Nestes casos, as tecnologias assistivas podem permitir a essas pessoas comunicar           

com competência. Desenvolvimentos tecnológicos recentes em áreas, tais como,         

telecomunicações, informática e eletrônica, possibilitaram um número enorme de         

aplicações técnicas, que podem ser úteis para resolver ou ultrapassar as limitações            

funcionais na comunicação. A figura 10 apresenta um aplicativo de ensino de            

LIBRAS relacionado a categoria de comunicação. 

 
Figura 10 –  Aplicativo para ensinar línguas de sinais 

 
Fonte –   Behance  Yael Weiser. 

 

● Mobilidade 

 

A mobilidade é a capacidade de um indivíduo em executar distintas           

atividades, associadas à sua deslocação dentro do ambiente em que se insere            

( EUSTAT CONSORTIUM, 1999 apud HEART,1995). As limitações da mobilidade         
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funcional, tal como na comunicação, podem ser ultrapassadas ou diminuídas pelo           

uso de tecnologias assistivas. Um conceito de cadeira de rodas é apresentado na             

figura 11 como exemplo da categoria de mobilidade.  

 
Figura 11 –  Conceito de cadeira de rodas 

 

Fonte –  Behance Layer  Design . 

 

● Manipulação 

 

Manipulação é a capacidade de um indivíduo em controlar o ambiente           

físico à sua volta, com o objetivo de executar uma atividade. Também se refere à               

habilidade para regular mecanismos de controle, usando qualquer tipo de          

ferramenta, independentemente da parte do corpo utilizada para esse fim. Como um            

exemplo de manipulação, é apresentado na figura 12 um utensílio de cozinha. 

 
Figura 12 –  Utensílio adaptado para cegos 

 
Fonte –   Behance  Jexter Lim. 
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● Orientação 

 

A orientação é a capacidade de um indivíduo, em se localizar em relação             

às dimensões do tempo e de espaço. É também a capacidade de receber estímulos              

de diversas vias sensoriais (visão, audição, cheiro e tato), assimilar essas           

informações e providenciar uma resposta apropriada. Essa categoria é exemplificada          

na figura 13. 

 
Figura 13  –Sistema sonoro de orientação para cegos 

 
Fonte –   Microsoft. 

 

Na figura 14, apresentam-se todos os componentes e tópicos mais          

detalhados: 
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Figura 14 –  Lista detalhada de Componentes Técnicos 

 
Fonte –  Adaptado de  EUSTAT CONSORTIUM(1999). 

 

3.6.2 Componentes humanos 

 

Este grupo de componentes, inclui tópicos relacionados com o impacto          

causado pela deficiência no ser humano. Utilizando-se das noções adotadas pelas           

ciências biológicas, pela psicologia e pelas ciências sociais para ajudar na           

compreensão das transformações da pessoa e como esta se relaciona com o            

espaço em que vive, assim como as maneiras que tecnologias assistivas podem            

facilitar a autonomia dessa pessoa. A figura 15, apresenta uma seleção de possíveis             

tópicos que podem ser pertinentes no que se refere às TAs. 
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Figura 15 –  Lista detalhada de Componentes Humanos 

 
Fonte –  Adaptado de  EUSTAT CONSORTIUM(1999). 

 

3.6.3 Componentes socioeconômicos 

 

Este grupo de componentes de formação é concebido como facilitador da           

noção de que o providenciar de uma tecnologia pode afetar as interações dentro do              

contexto social, envolvendo todas as pessoas e relacionamentos com impacto no           

utilizador final (pessoas da família, amigos, ajudantes, colegas, etc.). Foca também           

as vantagens e desvantagens dos diferentes modelos de prestação de serviços,           

assim como do papel dos fabricantes, fornecedores, as suas preocupações e           

perspectivas. Uma seleção de possíveis tópicos no âmbito deste tema são           

mostrados na figura 16. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
43 

 

 
Figura 16 –  Lista detalhada de componentes socioeconômicos 

 
Fonte –  Adaptado de  EUSTAT CONSORTIUM(1999). 

 

3.7 Considerações finais 

 

A evolução nas pesquisas envolvendo tecnologias assistivas, de        

acordo com o que foi apresentado, fomentam um serviço fundamental no processo            

de inclusão de pessoas com deficiência. Importante destacar a relevância de           

propostas como o modelo HEART(1995) que se preocupa em abordar aspectos           

humanos e socioeconômicos na escolha de uma tecnologia assistiva. 
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Há um exaustivo esforço de pesquisadores para desenvolver        

tecnologias que promovam a inclusão de pessoas com deficiência através do           

aumento de suas capacidades funcionais ou da redução das solicitações do           

contexto. Todavia, o investimento em tecnologias assistivas poderiam também ser          

sensibilizado e agir a favor de processos de formação de identidade semelhante ao             

modelo social da deficiência, no qual a vivência de uma pessoa com a deficiência              

constitui o seu modo de ser e caracteriza sua identidade. 

O capítulo seguinte constará de duas partes, sendo a primeira para           

explanar os aspectos que caracterizam a formação de identidade e cultura entre            

pessoas com deficiência, assim como sua relação com o uso de tecnologias            

assistivas. Na segunda parte será apresentado entrevistas realizadas com a          

Secretaria de Acessibilidade da UFC e com um grupo focal de surdos. 

 

4 DEFICIÊNCIA E A FORMAÇÃO DE IDENTIDADE CULTURAL SURDA 

  

4.1 Introdução 

 

A linha histórica que representa a luta de teóricos e sociólogos do modelo             

social, assim como foi apresentado no primeiro capítulo dessa fundamentação,          

estende suas ações para além da autonomia e construção de uma identidade para a              

deficiência numa forma holística. Este capítulo abordará esse mesmo processo          

vivenciado pelo modelo social, em um recorte concebido dentro de uma comunidade            

específica de pessoas com deficiência, para apresentar sua luta pela identidade e            

princípios culturais em contraposição com as ações sociais propostas por iniciativas           

médicas e políticas. A validação dos fatos apresentados em um levantamento           

bibliográfico será ilustrada por pesquisas qualitativas semi-estruturadas realizadas        

em diferentes momentos envolvendo a Secretaria de Acessibilidade da UFC e um            

grupo focal dentro do Instituto Cearense de Educação de Surdos (ICES), no qual             

contou com a participação de 5 membros surdos fluentes na Língua Brasileira de             

Sinais-LIBRAS.  
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4.2 Estudos culturais 

 

As concepções do mundo e seus paradigmas culturais da modernidade          

tendem a valorizar conhecimentos da ciência, assim como práticas nela          

fundamentadas. O surdo como objeto de pesquisa das ciências biomédicas recebeu           

uma filosofia oralista na abordagem educacional, terapêutica e na modulação da           

identidade surda (NÓBREGA  et al. , 2011). A existência de representações da           

identidade hegemônica (ouvinte), de acordo com Perlin (1998), sempre se faz           

presente e interfere no diferente. Neste sentido, diante da representação          

dominantemente presente da identidade ouvinte, a identidade surda é vista como           

uma identidade subalterna. 

A chamada filosofia oralista é definida por Nóbrega et al. como uma            

concepção metodológica que defende a integração do surdo à sociedade por meio            

do treino intenso da fala, da leitura labial e do treino auditivo. Skliar (1997, p.256)               

aprofunda o conceito do oralismo da seguinte maneira: 

 
O oralismo foi e segue sendo hoje, em boa parte do mundo uma             

ideologia dominante dentro da educação do surdo. A concepção do sujeito           
surdo ali presente refere exclusivamente uma dimensão clínica - a surdez           
como deficiência, os surdos como sujeitos patológicos - em uma perspectiva           
terapêutica. A conjunção de idéias clínicas e terapêuticas levou em primeiro           
lugar a uma transformação histórica do espaço escolar desde suas          
discussões e enunciados em contextos médico-hospitalares para surdos. 

 

Além do oralismo, outra postura importante, quando se trata de olhar as            

relações do sujeito surdo, é o que Perlin chama de ouvintismo. Este se difere do               

oralismo por derivar de uma proximidade particular que se dá entre ouvintes e             

surdos, em que o ouvinte sempre está em posição de superioridade. À vista disso,              

Perlin descreve algumas classificações que irão esclarecer o ouvintismo, tais como o            

ouvintismo tradicional, onde os ouvintes condicionam as representações sobre os          

surdos de modo a não lhes dar saídas para outros modelos que não seja o modelo                

de identidade ouvinte. Outra classificação é descrita através do ouvintismo natural,           

isto é, onde o ouvintista defende uma igualdade natural entre surdos e ouvintes,             

porém continua com o encapsulamento do surdo na cultura ouvinte. Por fim, têm-se             
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o ouvintismo de resistência, em que admite a possibilidade da alteridade, do            

diferente “surdo”, da identidade e a autonomia lingüística. É uma posição quase livre             

do ouvintismo, porém uma postura que admite a existência do poder ouvinte. Nesse             

contexto, muitos ouvintes acreditam no desenvolvimento surdo somente se este          

estiver rodeado de estímulos de fala e sonoro.  

Para mudar as conjunturas históricas e discursivas, Perlin pontua a          

emergência do termo identidade surda, na qual acentua a forma de se olhar o surdo               

não como um corpo mutilado, ou descapacitado, mas como sujeito cultural dentro de             

uma questão de alteridade. Ademais, está na diferença, maleabilidade das          

representações, as possibilidades da construção e desconstrução das identidades         

surdas (PERLIN, 1998). Em seu intento de resolver os impasses socialmente           

existentes, Perlin (1998,p.33) apresenta a cultura surda na seguinte descrição: 

 
A cultura surda como diferença se constitui numa atividade criadora.          

Símbolos e práticas jamais conseguidos, jamais aproximados da cultura         
ouvinte. Ela é disciplinada por uma forma de ação e atuação visual. Sugiro a              
afirmação positiva de que a cultura surda não se mistura à ouvinte. Isso             
rompe o status social: “você pode falar como os ouvintes”, afirmação que é             
crescente e disfarça socialmente a existência da diversidade.Rompe        
igualmente com a afirmação de que o surdo seja um “usante” da cultura             
ouvinte. A cultura, ouvinte no momento, existe como constituída de signos           
essencialmente ouvintes. O surdo resiste a usá-la. Os significados         
construídos pelo ouvinte são diferentes dos significados construídos pelos         
surdos. O ouvinte constrói seus significados na audição; os surdos na visão. 

 

Portanto, evidenciou-se, de acordo com Nóbrega  et al. (2011), um discurso          

baseado na diferença cultural e linguística que perpassa pela identidade do surdo            

em contraposição ao ouvinte. Ser surdo, nesse contexto, significa acessar o mundo            

essencialmente pela experiência visual. A vivência visual da natureza-mundo         

constitui seu modo de ser e é uma característica fundamental da identidade do             

surdo. Interessante analisar como a representatividade desse discurso toma forma          

na realidade, algo que foi percebido durante a entrevista realizada no ICES, na qual              

André, um dos surdos entrevistados, demonstra, em todos os momentos, sua visão            

de mundo e a importância que a sinalização em Libras trouxe para a sua experiência               

de percepção visual. Embora a cidade seja construída por padrões ouvintistas,           

André consegue identificar-se na cidade-mundo a partir de sua essência identitária.           

Todo esse discurso é relatado em sua seguinte perspectiva: 
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Eu conheço a cultura surda daqui que envolve experiência visual.          

Inclusive, as expressões artísticas na cidade também envolvem artes         
visuais, experiências visuais.  (André) 

 

Ao retomar os aspectos defendidos por teóricos do modelo social de           

deficiência, fica clara a percepção de que a surdez não é conceituada neste grupo              

apenas pela ausência de sentido da audição, isto é, a pessoa é considerada surda              

porque compartilha experiências comuns no universo da comunidade surda —          

percepção de comunicação visual (NÓBREGA  et al. , 2011). Essa importância dos           

aspectos visuais torna-se ainda mais relevante em um outro relato de André (figura             

17) quando perguntado sobre a influência da LIBRAS na comunidade surda: 

 
Ela é importante, e ela tem importância dentro da comunidade surda.           

Por exemplo, ela mostra que eu sou capaz de fazer qualquer coisa, que             
para minha vida é possível eu fazer qualquer coisa, eu conseguir um bom             
rendimento em algo que eu venha me propor a fazer, que eu possa me              
relacionar com outras culturas, inclusive aos ouvintes.  (André) 

 
Figura 17 –  Entrevista com grupo focal de surdos  

 

Fonte –  Roberto Vieira. 
 

 

Outrossim, conforme Perlin, é primordial a constituição dessas identidades         

surdas a partir do convívio surdo com a comunidade a qual ele pertence, ou seja, é                

nessa vivência que serão compartilhadas experiências diferentes daquelas voltadas         

a incapacidade de ouvir. Assim, é destacado por Perlin (1998, p.8 ) a formação ou               

transição das identidades surdas: 

 
A constituição da identidade dependerá, entre outras coisas, de como          

o sujeito é interpelado pelo meio em que vive. Um surdo que vive junto a               
ouvintes que consideram a surdez uma deficiência que deve ser tratada           
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pode constituir uma identidade referendada nesta ótica. Mas um surdo que           
vive dentro de sua comunidade possui outras narrativas para contar a sua            
diferença e constituir sua identidade. 

 
 

A mesma autora ainda classifica os surdos pelo menos em seis categorias            

que envolvem comunicação visual: surdos que nasceram ouvintes, identidades de          

transição, compatibilidade com a cultura dominante, negação de identidade e          

identidades flutuantes. A compreensão da formação de tais identidades e          

representações sobre surdez foi apresentado para ajudar a problematizar as          

complexidades dos discursos e práticas inerentes a relação dos surdos com o uso             

de tecnologias assistivas (NÓBREGA  et al. , 2011). 

 

4.3 Oralismo nas práticas assistivas 

 

Os modelos de relação oralistas, semelhantes a concepção dos modelos          

biomédicos da deficiência, propõem a aplicação de tecnologias assistivas focadas na           

adaptação do surdo à sociedade, negando fatos de alteridade. Esse método, de            

acordo com Nóbrega et al. , é utilizado para impor regras aos corpos dos indivíduos,              

em detrimento, dos processos vivenciados e dos sentidos conferidos ao sujeito           

surdo que utiliza as diversas tecnologias. Os princípios da identidade surda, oposta            

ao modelo biomédico da deficiência, são evidenciados quando relatados por          

Nóbrega et al. no sentido de que o surdo percebe a surdez enquanto identidade,              

lutando por reconhecimento, não por adaptação, como é apresentado pelo uso de            

aparelhos auditivos ou implantes. Esse fato é relatado segundo as experiências do            

professor André: 

 
Os ruídos causados pelo implante ou pelo aparelho auditivo, ás vezes,           
depende de pessoa e pode acabar sendo prejudicial. Eu, por exemplo, me            
entendo enquanto tendo uma identidade pura e completamente surda, não          
gosto de aparelho, minha mãe me obrigou durante um tempo a usar            
aparelho e hoje eu só sinalizo, minha identidade passa por ser uma pessoa             
que sinaliza a LIBRAS.  (André) 

 

Por outro lado, a diversidade de identidades surdas é evidenciada quando           

no mesmo espaço há outro surdo, Felipe, que experimenta a surdez de forma             

diferente, assumindo um posicionamento oposto ao de André. Nesse caso, Felipe           
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possui uma surdez parcial, fator que facilitou seu processo de oralização, algo que             

foi tão marcante em sua identidade ao ponto de, apesar do seu reconhecimento             

como Surdo e com total envolvimento com a comunidade, ainda fica clara a             

influência de culturas oralistas na concepção de identidade, ou seja, a percepção            

visual não supera a incapacidade de ouvir. 

 
Pra minha experiência é interessante algo que eu também escute, eu           
consigo ouvir de um dos lados. Eu particularmente, gosto de ter algum tipo             
de experiência auditiva, já que tenho parte da audição de um dos lados,             
gosto de usar fones de ouvido para facilitar essa experiência. [...] No carro,             
por exemplo, eu gosto do som bem alto, a minha percepção passa mais por              
isso, essa experiência de ouvir algo. [...] Quando eu era criança, minha mãe             
me obrigava a ir para a fonoaudiologista, ficar fazendo treinos e usar            
aparelhos. Então, eu me acostumei desde criança, mas tem outras que           
nunca usam, há diferenças.  (Felipe) 

 

Essa experiência apresentou durante a entrevista uma divergência clara         

entre as identidades surdas em relação ao uso de aparelhos e implantes. Por outro              

lado, torna-se importante destacar como a identidade surda não se limita às            

percepções visuais, algo que acontece com outro três surdos e alunos do ICES.             

Weverson, Thiago e Paulo são Surdos com educações distintas na comunidade           

surda e também na cultura oralista, todos possuem suas identidades claras diante            

das percepções visuais, porém conseguem expandi-las ao ponto de se identificarem           

também por percepções táteis diretamente relacionadas com aspectos do espectro          

sonoro. Os três são conhecidos por suas coreografias harmonicamente         

sincronizadas ao passo de surpreender qualquer ouvinte, porém está em suas           

relações com a vibração das ondas sonoras, onde eles identificam-se ao ponto de             

expressar todas as possibilidades existentes no ser Surdo. Assim, a educação           

oralista em crianças e jovens pode alterar suas percepções de cultura e concepções             

da surdez, inviabilizando construções identitárias, como a dos três jovens          

mencionados. Ademais, essas experiências explanaram como o surdo com         

educação ouvintista pode até sinalizar, porém buscará mais fortemente hábitos          

oralistas. Dessa forma, apesar da representação negativa do aparelho auditivo e do            

implante coclear neste grupo da comunidade surda, Nóbrega  et al . (2011) aponta            

que não é preciso adjudicar-se aos dualismos de saberes, mas encontrar estratégias            

de aproximação entre os mesmos a fim de vivenciar a plenitude de suas             
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contradições, para que o uso das tecnologias não permaneça indefinidamente sem           

uma revisão ética e crítica. A importância de casos em que torna-se necessário o              

uso de artefatos, como os aparelhos auditivos e implantes foi relatado na seguinte             

fala da entrevista na coordenação da Secretaria de Acessibilidade da UFC, na qual             

participaram a diretora vigente, Profa. Vanda Magalhães (figura 18) e o Pedagogo e             

Técnico em Assuntos Educacionais, Davi Cândido: 
 

A tecnologia assistiva, ela parte da necessidade biológica, como qualquer          
outra prática, muito embora quando se dá exemplos como a surdez, mesmo            
que a gente saiba que a surdez do ponto de vista antropológico é uma              
diferença cultural e linguística, mas biologicamente ela é uma deficiência da           
função auditiva, não podemos negar isso. Mesma coisa com as pessoas           
cegas ou com baixa visão, parte-se dessa condição biológica do corpo e se             
ultrapassa essa condição, criando tecnologias para a inclusão. (Profa.         
Vanda Magalhães) 

 
Figura 18 –  Entrevista na Secretaria de acessibilidade da UFC 

 
Fonte –  Roberto Vieira. 

 

A revisão crítica, como mencionada por Nóbrega  et al . e também exposta            

pelo consórcio EUSTAT, implica em considerar o uso da tecnologia assistiva como            

uma escolha que deve ser processada com base na autonomia e no respeito à              

alteridade. Portanto, pode-se retomar os princípios de aplicação da TA defendida por            

Bersch (2013) e pelo consórcio EUSTAT (1999), nos quais apontam a importância do             

usuário nesse processo, pode-se perceber sua reflexão direta no caso apresentado,           

já que é destacado por Nóbrega et al . (2011) a importância de respeitar a escolha do                

usuário na aderência ou não às tecnologias. Neste caso, o papel de escolha torna-se              

fundamental, mesmo quando se trata da controversa utilização de tecnologias          
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oralistas na criança, por exemplo. Em contrapartida, Nóbrega et al. destaca que a             

comunidade surda questiona a imposição tecnológica, mesmo na infância, visto que           

a criança ainda não imergiu na cultura surda e não tem autonomia para escolher.              

Assim, podemos concluir que esse processo de escolha, como foi evidenciado pela            

entrevista, parte por um processo de decisão diretamente controlado pelos próprios           

familiares, ou seja, qualquer influência ou imposição oralista é refletido pela cultura            

familiar. 

 

4.4 Considerações finais 

 

Importante enfatizar que as considerações apresentadas anteriormente,       

não tratam de negar os avanços científicos e tecnológicos, mas compreender que as             

ações não se reduzem a imposição de tecnologias ou princípios oralistas           

(NÓBREGA  et al. , 2011). Podemos concluir que a importância desse processo de            

reflexão da imposição de princípios oralistas a partir do uso de tecnologias, como             

implantes e aparelhos auditivos, envolvem a conscientização dos ouvintes         

envolvidos, principalmente, no processo de educação dos surdos, e a proposição de            

outras tecnologias que possam empoderar as identidades de comunidades surdas.          

Esta reflexão é explanada durante a entrevista com a Secretaria de Acessibilidade            

da UFC: 

 
Como a gente não vivencia a situação, consequentemente temos uma          
cultura de ficar caracterizando ou classificando pessoas com deficiência         
pelo lado da perda. Porém na medida em que eles se colocam na sociedade              
e mantém relações igualitárias, ocasiona um impacto enorme e acaba pelo           
próprio desmonte dessas concepções.  (Profa Vanda Magalhães) 

 

Para complementar a devida importância da identidade surda, Perlin         

afirma que a possibilidade de pertencer a uma comunidade diferente pode trazer            

outras representações que não estão voltadas para a incapacidade de ouvir, para o             

aparelho auditivo ou para o disfarce da surdez. Mais detalhadamente, a autora situa             

a identidade surda em um estilo de vida distante a conceitos oralistas: 

 
Comparando com outros países - onde a cultura surda é mais           

desenvolvida - nota-se que no Brasil esta cultura continua em espaços           
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reservados, por exemplo na família, onde os genitores são surdos; no clube,            
onde nenhum ouvinte mete a mão, visto que “é do surdo”, nos momentos de              
encontro de surdos, particularmente em festas. Língua, história e arte são           
os pontos e as produções mais originais para a identificação desses grupos.            
Dentro das comunidades dos surdos se diferenciam a simples incapacidade          
de ouvir e a auto-identificação dos sujeitos como surdos. O grau de perda             
auditiva importa relativamente pouco. O que é importante, e o que é            
considerado como evidência básico para pertencer ao grupo dentro da          
comunidade identificada, é o uso de comunicação visual, não         
essencialmente a língua de sinais, mas a constituição de signos visuais na            
comunicação. (PERLIN, 1998, p.15) 

 

No capítulo seguinte, as alternativas aqui sugeridas serão ilustradas em          

casos, nos quais a tecnologia é utilizada para difundir os princípios de identidade da              

deficiência, empoderar culturas e facilitar pessoas com deficiência a enxergarem          

seus valores identitários e possibilidades de autonomia sem a necessidade de negar            

princípios de alteridade. 

 

5 TRABALHOS RELACIONADOS 

 

5.1 Introdução 

 

Neste capítulo serão apresentados projetos que utilizam a tecnologia no          

intento de abordar o contexto social da deficiência, seja por seus autores ou pelos              

objetivos, assim como os que apresentam uma possibilidade de resposta a           

problemática desta pesquisa. O fator primordial de seleção se encontra na           

potencialidade dos seguintes trabalhos abordarem a complexidade do contexto em          

que vivem pessoas com deficiência nas situações de restrições sociais causadas           

pela desvalorização de sua identidade ou por imposição de princípios diferentes à            

alteridade. 

 

5.2  Ampathy: a speaker for everyone 

 

O designer descreve o início de seu projeto a partir de uma história em              

quadrinhos lida por ele, em que é escrita por uma artista surdo. A artista ama               

música, mas não pode ouvi-la, então sente as vibrações da música através dos             

alto-falantes. Vendo essa cena, o designer busca entender de que forma pode fazer             
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surdos e ouvintes comunicarem entre si através de atividades culturais como ouvir            

músicas e assistir filmes. Dessa forma, foi proposto um conceito de dispositivo para             

ser utilizado em atividades relacionadas a comunicação e interação social, como           

ouvir músicas e assistir filmes, em ambientes comuns de surdos e ouvintes. Na             

figura 19 é possível observar o produto em seu contexto. 

 
Figura 19 –  Imagens do produto aplicado 

Fonte –   Hyungjun Koo . 
 

Para desenvolver seu projeto e definir seu objetivo, Koo analisou dados           

referentes ao nível de suporte nos campos de comunicação e interação social como             

mídias e atividades físicas. Além disso, buscou também investigar quais campos são            

os mais desejados para receberem suporte. Já na fase de criação de soluções, o              

designer destacou que a maioria dos dispositivos assistivos existentes possuem          

grandes dimensões, baixa mobilidade e só podem ser utilizados por surdos ou            

deficientes auditivos. 

Koo criou um conceito de alto falante que pode substituir som em            

vibrações sólidas e amplificar as emoções. No entanto, o dispositivo produz som e             

vibração concomitantemente, para que surdos e ouvintes possam comunicar e          

interagir a partir de experiências musicais. As inspirações para o produto foram            

retiradas do ato de abraçar e ouvir batimentos cardíacos, desenhado em uma forma             

aconchegante. Utilizou-se de tecidos para ser macio ao toque e promover interações            

inspiradas nas ondas de água. No sistema são utilizados dois alto-falantes, um            
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superior e outro inferior, além de um módulo vibratório para vibrações           

tridimensionais. 

 

5.3  Enhancing musical experience for the hearing-impaired using visual and          

haptic displays 

 

Com base na dissertação de doutorado de um dos autores, o artigo            

questiona o entendimento de quando e como a combinação de informações táteis e             

visuais podem ser utilizadas para melhorar a experiência musical pelos surdos.           

Assim, é proposto o desenvolvimento de uma cadeira háptica e um display de efeitos              

visuais. A cadeira promove inputs sensoriais de vibração através do toque,           

amplificando as vibrações produzidas pela música. O  display traduz, em tempo real,            

sequências de informações sobre partes da música em vários estilos visuais. Esses            

efeitos visuais correspondem a animações abstratas de especificidades do som,          

como batidas, notas e amplitudes. 

Foram realizados estudos rigorosos com os surdos participantes, eles         

sugeriram que a representação musical deveria focar em se manter mais próxima            

possível da original, utilizando-se de um canal alternativo de percepção. Todos os            

usuários preferiram utilizar a cadeira isoladamente ou acompanhada pelo  display .          

Foi constatado que o nível de satisfação se manteve durante um período de três              

semanas. Um dos pontos mais importantes dessa pesquisa foi a reação de um dos              

usuários ao descobrir que a cadeira não estava mais disponível, o comentário foi             

uma comparação direta com a incapacidade de ouvir. Consequentemente,         

demonstra o nível de impacto obtido na pesquisa. Os testes envolvendo a cadeira             

háptica são apresentados na figura 20. 
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Figura 20 –  Teste de desenvolvimento da cadeira háptica 

Fonte –   Suranga Nanayakkara. 

 

É esperado que essa proposta possa servir para converter outros tipos de            

ambientes sonoros em respostas visuais ou táteis. Além disso, o protótipo pode ser             

utilizado para a educação de instrumentos musicais. Muitos dos usuários afirmaram           

que apenas o uso do display visual não é tão eficiente. Porém, apontaram que os               

efeitos visuais convém em adicionar uma melhor experiência quando apresentado          

juntamente com as vibrações da cadeira. Apesar dos grandes resultados          

apresentados até os protótipos finais, foi constatado que o uso da língua de sinais              

como parte da interpretação musical correspondentes com a música foram mais           

eficazes do que os efeitos abstratos. O que demonstra a importância de aproximar             

essas tecnologias às expressões artísticas da comunidade surda. 

 

5.4  Rearia: a light home theater for hearing aid users 

 

O pesquisador aponta que possui uma paixão por ouvir músicas, e que            

além dele muitos usuários de aparelhos auditivos também gostam de ouvir música            

como todo mundo. Porém, o problema acontece quando os usuários de aparelhos            

assistivos querem utilizar também fones de ouvido. Os dispositivos já estão           

acoplados em suas orelhas, então colocando outro dispositivo como o fone de            

ouvido, não irá funcionar. Essa restrição para ouvir músicas constroem, segundo ele,            

uma concepção de deficiência além da surdez. O processo de desenvolvimento do            

produto pode ser visualizado na figura 21. 
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Figura 21 –  Desenvolvimento e concepção da tecnologia 

Fonte –  Yen Tsen Liu. 
 

Interessante observar em seu estudo que o autor identifica por sua           

experiência diária um cenário que se caracteriza como deficiência. Dessa forma,           

busca entender primeiramente a definição de deficiência. Utilizando-se de uma          

comparação entre conceitos médicos e sociais é compreendido deficiência como          

sendo construída por uma expectativa social, e assim deveria ser endereçada como            

uma ação social. Ou seja, é uma responsabilidade coletiva de criar uma sociedade             

em que as limitações para pessoas com deficiência possam ser mínimas. Toda a             

pesquisa foi feita com um intenso caráter participatório, realizando entrevistas com           

surdos, médicos e especialistas. 

Ao final do projeto o autor aponta características essenciais no projeto do             

produto. Sendo fácil de usar, feito com um apoio adesivo de silicone para acoplar ao               

dispositivo auditivo, utilizando-se da tecnologia de  telecoil ( um sinal magnético sem            

fio que é captado pelo aparelho auditivo quando conectado).  

 

5.5  Look/hear 

 

A designer Ran Zheng propõe em sua monografia de graduação alguns           

questionamentos a respeitos da conexão entre ver e ouvir. A ideia é buscar o que               

vemos quando ouvimos e o que ouvimos quando vemos, em uma forma que isso              

pode ser sintetizado através do seu campo de atuação no Design, a tipografia. Para              

atingir seu objetivo de pesquisa, a designer explora as relações entre cenas e             

paisagens sonoras, através do olhar e da audição. Além de desenvolver um sistema             
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visual de sinais para gerar alterações tipográficas e provocar associações          

sinestésicas entre pessoas e ambientes. 

Em seu processo de pesquisa, Zheng estudou um conceito que utiliza           

placas de metal associadas a amplificadores para interagir com cristais de areia. A             

cada nota tocada, os amplificadores realizam uma vibração na placa que           

consequentemente altera a posição dos cristais, foi feito então um estudo para achar             

padrões entre as estruturas de cada nota com o deslocamento dos cristais. Cada             

etapa de seu processo foi extremamente delicado, mas sempre se guiando pela            

ideia de transformar som em caracteres. Não somente as locações para gravar as             

amostras de áudio foram bem fiéis a seu conceito, mas também o tratamento dado a               

essas amostras para que cada elemento sonoro tivesse transformações         

significativas em sua visualização. Para valorizar seu conceito, Zhang escolheu duas           

palavras a serem utilizadas na visualização, quando aparece a palavra  Look (do            

inglês, olhe), o título se mostra como Cena 01, e quando aparece a palavra  Hear               

(do inglês, escute), o título é Parque. Isso sugere a associação desejada entre os              

sinais visuais, visão e audição. 

 
Figura 22 –  Exibição do projeto tipográfico 

Fonte –  Ran Zheng. 
 

Para criar seu sistema visual, ela utilizou adjetivos usados para descrever           

audição e os representou visualmente com formas geométricas variando entre          

tamanhos maiores ou menores, angulações e espessuras de vértices. Esse conceito           

também é baseado em sensações sinestésicas um cruzamento entre os limites de            
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olho e ouvido, olhar e ouvir. Zhang criou um grid bidimensional de 15 módulos para               

desenhar cada caractere, e aplicou em um software tridimensional para inserir o grid             

em um espaço 3D de nove camadas, um para cada canal de áudio captado e               

tratado, ou seja, sons diferentes vão alterar camadas diferentes de cada letra. Para             

concretizar seu projeto, esse sistema foi utilizado de diferentes maneiras na           

concepção de uma exibição interativa, qual pode ser vista na figura 22. 

 

5.6  Music aid - towards a collaborative experience for deaf and hearing people             

in creating music 

 

Os diferentes modos em que surdos e ouvintes percebem e          

experimentam a música criam barreiras sociais entre os dois grupos. Apesar de que             

pessoas surdas não apreciam a música da mesma forma, eles conseguem perceber            

alguns aspectos musicais. O projeto de pesquisa se solidifica no questionamento a            

respeito de como pessoas surdas e ouvintes podem colaborar em criar músicas            

através de interfaces colaborativas para quebrar barreiras sociais que mistificam a           

experiência da música como possibilidade apenas para ouvintes. 

Após a revisão de diferentes pesquisas relacionadas a área, foi          

encontrado que a visualização de som com um feedback háptico pode ajudar surdos             

a interpretar e interagir com a música. Dessa forma são apresentadas três variações             

de interfaces colaborativas em que surdos e ouvintes devem colaborar para criar            

algumas batidas e sequências melódicas. Primeiramente, foi realizado uma         

entrevista com um performista musical de linguagem de sinais para retirar os            

requisitos de design, do ponto de vista do participante surdo. Após isso, foi aplicado              

um questionário com músicos de diferentes contextos e estilos para verificar o            

potencial de interfaces musicais a partir do ponto de vista de um ouvinte. Os              

protótipos foram avaliados qualitativamente em um ambiente controlado em que          

ouvintes e surdos pudessem explorar os protótipos, seguidos de entrevistas em           

campo com os dois públicos alvo. O objetivo das explorações e entrevistas, foi             

entender que elementos de  feedback ou colaborativos possibilitaram aos surdos o           

entendimento e a colaboração na criação de músicas no mesmo nível que ouvintes. 
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Figura 23 –  Avaliação do protótipo de interface 

Fonte –  Nime 2016. 
 

Através da avaliação de três protótipos, apresentada na figura 23, foi           

observado que o grupo alvo pode sim colaborar de alguma forma para criar algumas              

batidas, porém para criar melodias juntos de forma satisfatória é preciso uma            

visualização mais detalhada e melhor distribuição dos sentidos hápticos, o maior           

problema foi que os usuários surdos tiveram muita dificuldade em distinguir entre            

amplitudes maiores e timbre. A colaboração entre os participantes é possível e            

efetiva até em situações de barreiras de comunicação, já que, foi possível de se              

comunicarem através de linguagem corporal. Outra observação apontada se refere          

ao tempo em que os participantes tiveram para conhecer a interface, o que dificultou              

ainda mais sua experiência.  

Finalmente, foram apresentados alguns questionamentos a serem       

explorados futuramente, como as experiências de surdos e surdos parciais, a           

presença de humor nas composições melódicas e diferentes tipos de instrumentos. 

 

5.7  Sign voice language translator 

 

Os designers buscam entender dentro do contexto da comunicação, que          

tecnologia podem ser utilizadas para facilitar uma interação entre uma pessoa surda            

e um cego, além de manter seus princípios de identidade e linguagem. Nesse             

projeto conceitual a preocupação fundamental está em distanciar-se das soluções          

mais buscadas entre surdos e ouvintes ou entre cegos e videntes. Essa proposta,             

visualizada na figura 24, levanta um novo questionamento em relação às produções            



 
 

 
60 

de tecnologias assistivas no contexto contemporâneo e até mesmo sobre o fator de             

definição do que é realmente uma pessoa com deficiência.  

 
Figura 24 –  Renderização aplicada do produto 

Fonte –  Yanko Design. 

 

Ao pensarmos no uso de tecnologias assistivas como meio de quebrar           

limitações e expandir habilidades, comumente é relacionado essa quebra de          

limitações com uma comparação do que seria a normatividade. Porém o projeto            

levanta um outro lado do desenvolvimento dessas tecnologias, já que, propõe a            

interação entre diferentes comunidades sem buscar a normatização de nenhum do           

lados no sentido biomédico. O modelo propõe um objeto em formato de colar com              

um auxílio de fone de ouvido e câmera para realizar a leitura dos sinais realizados               

por surdos e traduzi-los para mensagens de voz transmitidas através do fone de             

ouvido. Para o outro lado da comunicação, o aparelho recebe a fala emitida pelos              

cegos através de um microfone e realiza a tradução da mesma para uma tela de               

LCD em formato de texto.  

  

5.8  Deafspace project 

 

Dentro de uma espaço social como uma universidade, não percebemos o           

importante papel que o som possui nas nossas interações, como chamar pelo nome             

de alguém quando queremos atenção, ou quando um professor precisa explicar um            

problema escrevendo no quadro e falando ao mesmo tempo, por exemplo. Porém            
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pessoas com dificuldades para ouvir e surdos dependem de inúmeros sentidos para            

navegar entre as interações sociais na vida acadêmica. Assim, surge o objetivo do             

projeto de transformar a arquitetura de uma universidade para se tornar mais            

inclusiva para o corpo discente surdo. Além de, construir um guia com princípios             

para a construção de projetos arquitetônicos desenhados para promover o estilo de            

vida das comunidades surdas e valorizar seus princípios culturais. 

A Universidade de Gallaudet, vista na figura 25, foi fundada em 1864 e é              

uma instituição para pessoas com dificuldades para ouvir e surdos. São uma média             

de 1900 estudantes em um espaço em que a língua dos sinais é a forma mais                

comum de comunicação. Um dos pontos mais importantes desse espaço é que para             

todos os estudantes, até mesmo aqueles que possuem a capacidade de falar, o             

conceito de surdez é uma identidade cultural, que se fundamenta no orgulho pela             

linguagem dos sinais e compartilha um estilo de vida próprio. Indubitavelmente, o            

objeto deste trabalho arquitetônico não condiz apenas nos requisitos inclusivos do           

projeto, mas principalmente na construção de um espaço que promova o           

empoderamento dessa cultura e a valorização de seu estilo de vida. 

 
Figura 25 –  Área interna da universidade 

 
Fonte –  Curbed. 

 

Foram desenvolvidos e aplicados alguns conceitos que se tornarão um          

guia para a criação de elementos arquitetônicos desenhados para surdos que           

competem em cinco grandes pontos de contato entre a cultura surda e o espaço              

físico. Um dos conceitos trata do desenvolvimento de campos sensoriais no espaço            

para que surdos consigam fazer uma leitura precisa do que acontece ao seu redor.              



 
 

 
62 

Outro ponto se preocupa em destacar a importância do espaço necessário para uma             

melhor comunicação entre surdos, já que, a linguagem de sinais necessita de um             

espaço adequado para que haja uma comunicação clara. Esse último elemento não            

condiz somente em relação ao espaço entre duas pessoas, mas também a            

necessidade de um bom planejamento de circulação e aproveitamento de espaços.           

Ademais, existem outros elementos como o uso apropriado de luz e cor nos espaços              

que podem evitar a fadiga e perda de concentração. Finalmente, o arquiteto aponta             

para a necessidade de adaptações acústicas no espaço, já que, independente do            

nível de surdez, eles ainda possuem alguma percepção do som de uma forma que              

pode trazer distrações especialmente para os usuários de tecnologias assistivas ou           

seja, os espaços devem ser desenhados para reduzir a reverberação e ruídos .            

Holisticamente, a proposta promove e respeita as diferentes identidades surdas sem           

qualquer engessamento de princípios oralistas.  

 

5.9  The oregon project 

 

O projeto busca identificar quais técnicas podem ser utilizadas para          

transformar pinturas abstratas de um artista legalmente cego no intuito de evocar            

menos uma descrição do lugar e mais uma experiência interessante da natureza.            

Dessa forma, foi desenvolvido uma instalação com áudio proxêmico para interpretar           

imagens bidimensionais com o som e proporcionar a pessoas com pouca ou            

nenhuma visão a possibilidade de aproveitar a arte visual. 

Muitos museus oferecem experiências para cegos, de descrição de         

áudios a esculturas desenvolvidas para serem tocadas. Contudo, nesse projeto há           

um ponto que realiza papel fundamental na criação de uma experiência fortemente            

inclusiva. O pintor Keith Salmon, ao entrar em um processo de perda de visão, inicia               

também uma etapa de renovação em sua identidade, já que, mesmo com as             

restrições biológicas da cegueira não abandona sua vocação. Ele encontra na           

deficiência a força para expandir seu trabalho a um novo ponto de vista. Vivenciando              

a cegueira, Salmon deixa de capturar visualmente as paisagens em seus quadros,            

passando a experimentar da observação através dos sons. Essa instalação,          
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apresentada na figura 26, não se resume apenas a experimentar os quadros em um              

outro ponto de vista, mas sim apreciar com um novo estilo de vida.  

 
Figura 26 –  Pessoas visitando a instalação 

 

 
Fonte –  Microsoft. 

 

A instalação chamada de  The Oregon Project utiliza quatro  kinects , 15           

alto-falantes e 54 trilhas sonoras para produzir uma interpretação acústica e espacial            

de três desenhos feitos por Salmon. Os  kinects rastreiam o movimento para acionar             

sons diferentes, fazendo a arte viva e interativa para as pessoas com e sem visão.               

Os áudios reproduzidos variam de acordo com a aproximação das pessoas,           

podendo tocar áudios da natureza, tons digitais que se referem as cores ou até              

mesmo o som de Salmon trabalhando em seu estúdio. Todo o sistema de som é               

baseado num projeto experimental chamado  Eyes-Free Art , criado por         

pesquisadores da Microsoft.  

 

5.10  Cities unlocked 

 

O seguinte projeto foca em identificar quais aspectos tecnológicos são          

responsáveis por proporcionar sentimentos de tranquilidade e convicção nas         

jornadas diárias de pessoas com baixa visão. Isto posto, foi desenvolvido uma            

tecnologia em que coloca fatores individuais no centro de sua experiência, seguindo            

princípios de design inclusivo, construindo inovações fortes através da exploração          

das diversidades humanas. Além de permitir que pessoas com perda de visão            
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possam ter vidas mais independentes e confiantes em percursos diários. A figura 27,             

demonstra o dispositivo em sua aplicação. 

 
Figura 27 –  Cegos testando o dispositivo 

Fonte –  Cities Unlocked . 

 

Apesar de ser uma tecnologia focada em buscar soluções em um sentido            

biomédico da cegueira, no intuito de fornecer uma espécie de orientação virtual por             

áudio descrição, esse projeto mostra-se importante quando aponta essa solução          

como um fator de empoderamento pessoal. Os sentimentos de independência,          

confiança e segurança adquiridos através da experiência da tecnologia, são fatores           

fundamentais para valorizar as vontades individuais de um cego, dando a           

possibilidade de tomar decisões espontâneas e confiantes em suas jornadas diárias.           

Essa proposta não restringe a sua condição como cego, apenas colabora com um             

outro sentido a ser explorado, consequentemente essas novas possibilidades de          

vivência criadas a partir do uso da tecnologia são capazes de alimentar uma             

valorização de seu estado como cego, desenvolver um outro sentido, dar voz de             

escolha dentro da cidade e construir princípios de identidade. Outro fator importante            

a respeito da tecnologia, é a criação de uma rede colaborativa através da             

identificação de obstáculos na cidade, na qual facilita a integração de uma            

comunidade de pessoas cegas. 

A primeira fase da pesquisa destacou que para pessoas com baixa visão,            

o som é usado como uma âncora, ou seja, guiar através do som é o mesmo                

comparado a um farol guiando um barco com luz. Ao colocar sons sintéticos             
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espacialmente situados em torno de um usuário, de forma verbal e não verbal, é              

criado uma estrutura sonora em três dimensões do mundo em uma linguagem que             

cegos podem entender. A segunda fase do estudo é orientado por dois cenários,             

orientação e observação, e incluem aspectos como, funções que permitem a           

indicação do caminho certo utilizando áudio direcionado, teste de um novo           

dispositivo que não ocasione a total oclusão dos ouvidos e permita a identificação de              

sons naturais do ambiente, utilização de áudio em três dimensões e um dispositivo             

que permite a interação direta com o sistema através da voz. 

 

6 O DISCURSO DO DESIGN 

 

6.1 Introdução 

 

Durante anos, o termo design centrado no usuário tornou-se componente          

essencial de qualquer proposta de pesquisa que busca desenvolver tecnologias para           

pessoas com deficiência, ou seja, tecnologias assistivas. A pesquisa em          

acessibilidade é considerada como uma área multidisciplinar, na qual indica a           

necessidade de buscar conhecimento em outras disciplinas. Isto posto, há uma           

necessidade de relacionar essas múltiplas interações complexas com o projeto de           

design. A combinação do estudo da interação com o discurso do design formará a              

base fundamental para esta pesquisa. (HARRIS, 2017; LANGDOM  et al. , 2010) 

Esse capítulo consolidará os princípios de design, assim como seu          

discurso, nos quais irão direcionar os conhecimentos adquiridos para fomentar o           

projeto em sua complexidade contextual e metodológica. 

 

6.2 Design centrado no usuário 

 

Para desenvolver os primeiros sistemas de informação e computação         

foram utilizadas abordagens referentes ao termo design centrado no usuário, na qual            

com o amadurecimento da tecnologia foi aplicada em interfaces de interação entre            

humano-computador (HARRIS, 2017; SPINUZZI, 2005). Quando esse método de         

design foi introduzido no ano de 1970, Harris (2017) aponta, segundo Saunders e             
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Sapers (2009), uma utilização empregada no desenvolvimento de produtos para          

serviços e mercados de produção em massa. Em contrapartida, princípios de design            

inclusivos foram inseridos na abordagem centrada no usuário, ou seja, uma resposta            

aos sistemas de produção em massa que tratavam pessoas como tipos universais.            

Assim, Orpwood (1990,  apud HARRIS, 2017) relata que engenheiros e designers           

aplicaram o design centrado no usuário no desenvolvimento de produtos para           

pessoas com deficiência. Este método, permite ao projeto focar no usuário como            

coração do processo de design, e, no contexto de pessoas com deficiência, a             

possibilidade de serem tratadas como qualquer outro usuário (NEWELL et al. , 2001).            

A definição desse modelo de design é complementado por Ritter  et al. (2014), com             

um desenvolvimento focado nas necessidades do usuário, carregando análises de          

atividades, assim como requisitos, testes e avaliações do design. 

 

6.3  Concepção de paradigmas do design centrado no humano 

 

Um movimento relacionado às práticas de projeto focadas no usuário,          

chamado de design centrado no humano, expande o foco da interação no usuário             

para considerar como as capacidades humanas e suas características são afetados           

pela interação direta com a interface (RITTER  et al. , 2014). Essa sensibilidade é             

descrita por Ritter  et al.  em três caminhos diferentes:  

 
Primeiramente, é preciso considerar o fato de que a introdução de um novo             
sistema acarreta mudanças na organização das atividades e        
comportamentos entre pessoas, ou seja como elas fazem as coisas. Essa           
mudança comportamental também afeta outros. Então, as necessidades e         
demandas de usuários, efeitos ocasionais e requerimentos tecnológicos        
devem ser considerados juntos. As margens entre problemas definidos         
como técnicos e os que são organizacionais ou sociais, são consideradas           
maleáveis, não fixas e precisam ser negociadas. Esse tipo de abordagem é            
também prevalente em sistemas de design sócio-técnicos. Em seguida,o         
design centrado no humano direciona o fato que mais sistemas estão sendo            
construídos onde usuários não interagem diretamente com a tecnologia         
como “usuários”. Finalmente, o design centrado no humano tende a olhar           
para efeitos a longo prazo, assim como os efeitos imediatos, relacionados a            
problemas de atividades que ocorrem em sistemas de contato humano.          
Novas aplicações de tecnologia devem ser vistas como o desenvolvimento          
de sistemas de suporte permanentes e não um produto qualquer que são            
completados apenas quando implementados e lançados. Em outras        
palavras, a maneira em que a tecnologia altera atividades organizacionais e           
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quais a prováveis intervenções, devem ser consideradas (RITTER  et al. ,          
2017, p. 44, tradução nossa).  1

 

O desenvolvimento de tecnologias, produtos ou serviços transitou e         

transita por alguns princípios do design centrado no humano. Projetar para pessoas            

com deficiência deve emergir além de critérios objetivos, nos quais são medidos sem             

o desenvolvimento humano, isto é, necessita ser uma prática social preocupada com            

a maneira da qual vemos, interpretamos e convivemos com artefatos          

(KRIPPENDORFF, 2000). A possibilidade de pessoas com deficiência reprojetarem         

seu mundo, abraçar um estilo de vida e linguagem em sua alteridade, é fator              

primordial para conferir ao projeto o que Krippendorff (2000) chama de           

“(re)projetabilidade”, assim a cultura que acolhe essa tecnologia torna-se parte do           

processo no qual a tecnologia é criada. Ademais, o design para e com pessoas com               

deficiência não envolve apenas a tecnologia, Krippendorff relata que antes deve-se           

entender o que a tecnologia significa para as pessoas, um entendimento de segunda             

ordem da capacidade que outros têm de projetar o mundo. 

Em consequência disto, o mesmo autor relata que a partir da           

reprojetabilidade e do entendimento de segunda ordem são criadas redes, nas           

quais, existem uma livre cooperatividade e seus participantes constroem seus          

próprios mundos enquanto estão em contato uns com os outros, ou seja, são criadas              

as comunidades identitárias. Abordar o foco do design nessas comunidades requer,           

o que Krippendorff chama de paradigma do planejamento, isto é, para desenvolver            

1 First, consideration is given to the fact that the introduction of a new system engenders changes in                  
the organization of peoples’ behaviors and activities—that is in how people do things. These              
behavioral changes also affect others. So, user needs and demands, situational effects, and             
technological requirements are considered in tandem. The boundaries between which issues are            
defined as technical and which are organizational or social are considered to be malleable, not fixed,                
and need to be negotiated. This kind of approach is also prevalent in socio-technical systems design,                
described above. Second, human-centered design addresses the fact that more and more systems             
are being built where users do not interact directly with the technology as ‘‘users.’’ Examples may be                 
telecare assistive technologies—bed sensors which are programmed to track automatically when a            
person gets out of bed and to raise an alarm if they are not back in bed within a programmed time                     
limit. Finally, human-centered design tends to look to the longer-term effects, as well as the immediate,                
task-related issues that occur at human-system ‘‘touchpoint’’ moments. New applications of           
technology should be seen as the development of permanent support systems and not one-off              
products that are complete once implemented and deployed. In other words, the way in which               
technological change alters the organization of activities, and what are likely ongoing interventions,             
need to be considered. 
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uma tecnologia que possa abraçar o usuário em seu processo, além de estimular             

suas capacidades humanas no intuito de difundir uma visão compartilhada. 

A contextualização em princípios referentes ao design centrado no         

humano permite a projeção de modelos que possam encaminhar a trajetória de            

pessoas com deficiência na busca por sua valorização e projeção identitária,           

entretanto para abraçar tais objetivos é preciso envolver aqueles que compõem a            

sociedade na qual estão integradas às comunidades de pessoas com deficiência. Ou            

seja, os paradigmas apontados possibilitam a tecnologia difundir os princípios          

culturais entre pessoas com deficiência na sociedade, porém é preciso entender           

também como a sociedade será afetada, os reais usuários dessa interação. 

 

6.4 Design de interação 

 

Projetar tecnologias requer que se leve em conta de que forma, onde e             

por quem serão utilizadas, fatores decisivos em um processo de design de interação.             

Desta forma, o projeto de produtos interativos para apoiar o modo como as pessoas              

se comunicam e interagem em suas vidas cotidianas, é, de acordo com Preece  et              

al. (2013), a definição de design de interação. Já na proposta colocada pelas            

mesmas autoras, segundo Winograd (1997), esta abordagem é definida como o           

projeto de espaços para comunicação e interação humana, isto é, pode-se utilizar            

deste princípio como ferramenta para concretizar as reflexões adquiridas nessa          

pesquisa. Um dos principais objetivos desta área do design é, a partir da experiência              

do usuário, reduzir aspectos negativos e aprimorar os positivos na interação com a             

tecnologia. Assim, é reforçado por Garret (2010) o fato de que todo produto que é               

usado por alguém envolve uma experiência do usuário. Segundo Preece  et al. , essa             

experiência diz respeito a como as pessoas se sentem nas interações em relação ao              

prazer e satisfação, isso inclui os efeitos sensoriais nos pequenos detalhes.  

De acordo com Krippendorff, a atividade projetual já penetrou em quase           

todas as áreas da vida social, já que a tecnologia se tornou uma parte tão difundida                

em nossas vidas. Consequentemente, pode-se entender o design de interação como           

uma área multidisciplinar, devido à complexidade no entendimento do contexto em           
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que o usuário está envolvido. Este âmbito multidisciplinar do design de interação é             

apresentado na figura 28. 

 
Figura 28 –  Ilustração da multidisciplinaridade do design de interação 

 
Fonte –  Adaptado de Preece  et al.  (2013). 

 

Para criar experiências de usuário satisfatórias, Preece  et al.  coloca que é            

preciso entender como as emoções funcionam, o que se entende por estética e             

desejo, bem como o papel da narrativa na experiência humana. As mesmas autoras             

questionam a realidade que o designer de interação tem em considerar todos estes             

fatores e, além disso, serem capazes de traduzi-los e combiná-los para produzir            

experiências de usuário com qualidade. É então descrito por Preece  et al. (2013, p.             

15) o processo e metas do design de interação que envolvem o estabelecimento de              

requisitos, criação de alternativas de design, prototipagem e avaliação. 

 
Essas atividades devem complementar umas às outras e se repetir. Por           
exemplo, no que se refere à facilidade de uso, medir a usabilidade do que              
foi construído, dá um retorno sobre certas mudanças que devem ser           
realizadas ou requisitos que ainda não foram atendidos. Obter respostas          
dos potenciais usuários sobre o que eles pensam e sentem a respeito do             
que foi concebido em termos de seu apelo, toque, envolvimento utilidade,           



 
 

 
70 

etc., pode ajudar a explicar a natureza da experiência de usuário que o             
produto evoca. Avaliar o que foi construído é o foco do design de interação.              
Seu objetivo é assegurar que o produto seja adequado. Isso geralmente é            
alcançado por meio de uma abordagem de design centrada nos usuários,           
que, como o nome sugere, procura envolvê-los em todo o processo de            
design. Há muitas maneiras diferentes de atingir esse objetivo: por exemplo,           
observando usuários, conversando com eles, entrevistando-os, modelando       
seu desempenho, pedindo que preencham questionários e até mesmo         
convidando-os a se tornarem codesigners. 

 

Por fim, uma das principais razões para se buscar um melhor           

entendimento acerca das pessoas no contexto em que vivem, é que isso pode             

ajudar aos designers a entenderem como projetar produtos interativos, isso envolve           

também entender o que as pessoas fazem através da compreensão das diferenças            

entre elas e suas diferenças culturais. (PREECE  et al. , 2013) 

 

6.5 Considerações Finais  

 

A partir da pesquisa realizada neste capítulo, tornou-se possível observar          

as práticas do design que possuem seus usuários como coração do processo, esse             

fator é essencial para a concepção de um projeto sobre o espaço da deficiência na               

sociedade contemporânea. O design como discurso aborda essa complexidade em          

contato com a atividade projetual de tecnologias para indicar os paradigmas           

envolvidos na criação de narrativas de modos de vida imagináveis. A absorção do             

entendimento das capacidades humanas permitem a atividade projetual guiar visões          

compartilhadas entre comunidades de pessoas com e sem deficiência, mas para sua            

concretização é preciso adotar outras práticas que complementam esse processo.          

Assim, o design de interação apresenta uma das possibilidades de entender a            

multidisciplinaridade envolvida na complexidade do objeto para envolver e         

compreender seus usuários na construção de espaços para comunicação e          

interação humana. 

Ao final desta fundamentação, é possível concluir o processo de          

metadesign, ou seja busca-se no próximo momento da pesquisa propor as diretrizes            

de uma solução possível para a problemática estabelecida. 
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7 DIRETRIZES DE PROJETO 

 

7.1 Introdução 

 

Ao final de um processo de metadesign pode-se obter, a partir dos            

estudos realizados, um quadro conclusivo sintético em que serão apresentadas as           

principais características e os aspectos a serem considerados no desenvolvimento          

de um projeto (MORAES, 2010). Dessa maneira, faz-se necessário retomar as           

motivações iniciais desta pesquisa, nas quais o discurso do design toma ciência de             

sua virtualidade e do foco no ser humano no intento de abrir possibilidades             

imaginadas, justificando propostas de mudança das práticas sociais e permitindo          

que as virtudes de design sejam decididas pela sabedoria coletiva          

(KRIPPENDORFF, 2000). 

 

7.2 Construção do quadro conclusivo sintético 

 

Diante do processo construtivo deste estudo, foram explanados os fatores          

sociais e biomédicos que envolvem a deficiência em sua complexidade, assim como            

a conjuntura histórica da luta de pessoas com deficiência na concepção de seus             

valores identitários, sociais e políticos. Estes foram de extrema importância durante           

o direcionamento da pesquisa e das reflexões da mesma. 

Em seguida, foi visto a aplicação da tecnologia na realidade de pessoas            

com deficiência. Dessa forma, o uso de tecnologias assistivas possuem o foco de             

quebrar restrições sociais causadas por incapacidades, ampliar habilidades        

funcionais e consequentemente facilitar as atividades diárias de pessoas com          

deficiência. Porém, ao adotar princípios do modelo biopsicossocial de deficiência          

proposto pela Organização Mundial da Saúde, a Classificação Internacional de          

Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), a aplicação de tecnologias assistivas          

passa a adotar fatores sociais, políticos e econômicos em sua aplicação. Ou seja, o              

uso da tecnologia assistiva entra na luta pela quebra de restrições sociais através do              

aumento das capacidades funcionais do indivíduo ou da redução das solicitações do            

contexto. 
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Apesar das preocupações em âmbitos humanos, sociais e técnicos         

utilizados na aplicação de tecnologias assistivas, verificou-se a problemática         

presente na imposição destas. O desconhecimento sobre a deficiência promove          

práticas de inclusão que supervalorizam posicionamentos referentes à concepção de          

“normalidade”, em vista disso, a TA pode ser imposta sem qualquer reflexão crítica.             

Essa postura afeta diretamente as construções de identidade e cultura entre           

pessoas com deficiência, como foi apresentado no caso dos surdos. As percepções            

de identidade mostraram sua influência nos processos de empoderamento e          

autonomia de pessoas com deficiência, assim ajudam a mudar o cenário das            

restrições sociais. Ou seja, ao aliar o conhecimento sobre a deficiência a seus             

princípios culturais, pessoas com deficiência são capazes de enxergar seus valores           

e possibilidades de modo de vida para então fazer uso da tecnologia de forma crítica               

e consciente. Finalmente, estas são capazes de integrar à sociedade com uma nova             

postura autônoma, empoderada e ciente que pode alcançar suas ambições. 

Para concluir, pode-se extrair dessa fundamentação uma possibilidade        

para a problemática do objeto. Isto é, na construção de uma realidade imaginável             

que visa guiar os princípios identitários de comunidades de pessoas com deficiência            

no objetivo de quebrar restrições sociais, é necessário atuar em dois pontos:            

envolver pessoas com e sem deficiência para difundir as concepções de deficiência            

em uma sociedade que dificilmente considera fatores de alteridade, e atuar           

diretamente na propagação dos valores culturais e identitários para que pessoas           

com deficiência possam abraçar sua autonomia. Estas reflexões são apresentadas          

na figura 29. 
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Figura 29 –  Quadro conclusivo sintético da pesquisa 

 

Fonte –  Do autor. 
 

7.3 Definição das diretrizes 

 

Devido à necessidade de envolvimento do usuário desde as primeiras          

fases de desenvolvimento de um projeto, as alternativas apresentadas a seguir           

serão descritas em um plano conceitual de projeto para serem desenvolvidas           

apenas na etapa seguinte, o que compreende também o produto final de um             

processo de metadesign, defendido por Moraes (2010). Dessa maneira, a          

construção das alternativas podem partir da definição de requisitos básicos e           

objetivos para o projeto, são estes: 

a) difundir as concepções sobre a deficiência, assim como os princípios           

que envolvem os diferentes modelos; 

b) permitir que pessoas com deficiência possam enxergar suas         

possibilidades em relação a situações de contraste com as         

concepções de incapacidade; 
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c) construir interações que valorizem os princípios culturais e identitários          

entre pessoas com deficiência. 

A partir das reflexões realizadas e dos objetivos estabelecidos, pode-se          

apontar uma possível solução para o projeto dessa pesquisa, porém para atender de             

forma mais eficiente estes requisitos, fez-se necessário dividir a solução em dois            

diferentes momentos, nos quais irão compor a experiência do projeto. Estes são            

descritos a seguir: 

a) o primeiro momento da experiência envolverá a concepção de uma           

infografia interativa com o objetivo de difundir as concepções que          

envolvem os diferentes modelos da deficiência, estes serão        

apresentados seguindo uma linha temporal; 

b) já para a segunda parte do projeto é sugerida uma instalação            

interativa para pessoas com e sem deficiência, com o objetivo de           

colocá-los em uma situação de contraste relacionada à concepção de          

incapacidade da deficiência, por exemplo, fazer com que surdos e          

ouvintes possam experimentar de uma atividade relacionada a        

música. Ademais, a instalação deve valorizar e difundir os princípios          

culturais que compõem suas identidades, ou seja toda a interação          

poderá ser relacionada com a utilização de expressões visuais         

incluindo elementos gráficos e gestos manuais no caso dos surdos. O           

intuito será abordar a identidade como fator essencial para a          

autonomia de pessoas com deficiência. 

Como consequência desses projetos interativos, espera-se alcançar os        

objetivos refletidos nessa etapa de conclusão, nos quais buscam atuar como           

possíveis soluções para quebrar restrições sociais vivenciadas por pessoas com          

deficiência.  

 

7.4 Metodologia de projeto 

 

Os desenvolvimentos destes projetos, ocorrerão de acordo com o que foi           

explanado nas seções que abordam os métodos de design de interação e o             

posicionamento projetual centrado no usuário. Assim, de acordo com Preece  et al.            
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(2013), não apenas a tecnologia, mas também os usuários reais e suas metas são a               

força motriz por trás do desenvolvimento do produto. As mesmas autoras           

apresentam segundo os conceitos de Gould e Lewis (1985) três princípios como            

base para uma abordagem centrada no usuário: 

● Foco inicial nos usuários e nas tarefas. Isso significa que          

primeiramente deve-se entender quem serão os usuários, por meio do          

estudo direto de suas características cognitivas, comportamentais,       

antropomórficas e atitudinais. Isso requer observar os usuários        

realizando tarefas normais, estudar a natureza dessas tarefas e, em          

seguida, envolvê-los no processo de design; 

● Medições empíricas. No início do desenvolvimento, são observadas e         

medidas as reações e o desempenho dos usuários pretendidos frente          

aos cenários impressos, manuais, etc. Depois, os usuários interagem         

com simulações e protótipos, e seu desempenho e reações são          

observados, registrados e analisados; 

● Design interativo. Quando problemas são encontrados em testes com         

usuários, eles são consertados e, em seguida, mais testes e          

observações são realizados para verificar os efeitos das correções.         

Isso significa que design e desenvolvimento são interativos, os ciclos          

de projetar-testar-medir-reprojetar devem ser repetidos tantas vezes       

quanto necessário. 

Para complementar o processo de design de interação Preece  et al.           

propõe quatro atividades básicas fundamentais no processo projetual, estas são          

descritas nos seguintes tópicos: 

● Estabelecer requisitos. A fim de projetar algo para dar suporte às           

pessoas, devemos saber quem são nossos usuários alvo e que tipo           

de suporte um produto interativo poderia fornecer de maneira útil.          

Essas necessidades constituem a base dos requisitos do produto e          

sustentam o projeto e o desenvolvimento subsequentes. Essa        

atividade é fundamental para uma abordagem centrada no usuário e é           

muito importante no design de interação. 
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● Projetar alternativas. Essa é a atividade principal do design: sugerir          

ideias para satisfazer os requisitos. Essa atividade pode ser dividida          

em duas subatividades: o design conceitual e o design físico. O design            

conceitual envolve a produção do modelo conceitual para o produto.          

Um modelo conceitual descreve uma abstração que define o que as           

pessoas podem fazer com um produto e que conceitos são          

necessários para interagir com ele. O design físico considera os          

detalhes do produto, incluindo as cores, os sons e as imagens a serem             

usadas, o design do menu e dos ícones. 

● Prototipar. O design de interação envolve o design de produtos          

interativos. A forma mais sensível para os usuários avaliarem tais          

designs é interagindo com elas, e isso pode ser alcançado por meio de             

protótipos. Existem diferenças técnicas de prototipação, como       

protótipos de baixa, média e alta fidelidade. Cada um deve ser utilizado            

de acordo com o estado atual do projeto. 

● Avaliar o design. A avaliação é o processo de determinar a usabilidade            

e aceitabilidade do produto ou design, sendo medida em termos de           

uma variedade de critérios, incluindo o número de erros que os           

usuários cometeram ao usá-lo, o quão atraente é, o quanto requisitos           

são satisfeitos e assim por diante. 

Essas atividades necessitam estar relacionadas umas com as outras, de          

modo que o desenvolvimento completo possa ser visto. Para construir essa relação,            

Preece  et al.  aponta a utilização de modelos de ciclo de vida, nos quais tem               

diferentes níveis de satisfação. Para esse projeto será utilizado um modelo mais            

simples, devido ao pequeno porte das condições projetuais. O seguinte modelo           

apresentado na figura 30, inclui as quatro atividades do design de interação e,             

intrinsecamente, os três princípios do design centrado no usuário, dessa forma,           

consegue-se configurar um fato  de reprojetabilidade. 
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Figura 30 –  Ciclo de vida do processo 

 

Fonte – Adaptado de Preece  et al.  (2013) 
 

É destacado por Preece  et al. que o número de vezes que o ciclo irá se                

repetir depende da limitante de recursos disponíveis, mas o produto final irá emergir             

implicitamente no ciclo de uma forma evolutiva a partir de uma ideia geral inicial até               

o produto final. Isto posto, foi planejado um cronograma, apresentado na figura 31             

(infografia interativa) e 32 (instalação interativa), que envolve o processo de design            

de interação considerando as especificidades dos ciclos de vida.  
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Figura 31 –  Cronograma da proposta A 

 

Fonte –  Do autor. 

 

Figura 32 –  Cronograma da proposta B 

 

Figura 32 –  Do autor. 
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8 DESENVOLVIMENTO DE PROJETO 

 

8.1 Introdução 

 

Os primeiros passos do projeto foram focados em revisar as metas           

estabelecidas, assim, em um primeiro momento, fez-se necessário alinhar a          

estrutura do trabalho dentro de um processo metodológico de design de interação,            

como foi estabelecido na etapa anterior. Ao considerar a proposta de um primeiro             

modelo conceitual para uma das diretrizes apontadas acima, verificou-se a          

necessidade de realizar uma série de adaptações com o intuito de aprimorar a             

abordagem indicada no estudo do quadro sintético e de como os princípios iriam ser              

aplicados dentro do desenvolvimento projetual. Por fim, foi idealizado e concebido           

um projeto expográfico para abraçar conceitos, objetivos e outros projetos          

relacionados.  

 

8.2  Primeiro modelo conceitual 

 

Ao fim da etapa de diretrizes da presente pesquisa, apresentou-se as            

duas propostas nas quais possuem processos metodológicos semelhantes, porém         

seus produtos e estímulos interativos competem para um mesmo objetivo. Diante           

dos dois principais módulos responsáveis por proporcionar as diretrizes traçadas na           

etapa anterior do projeto, a primeira proposta busca, por meio de uma infografia             

interativa, ambientalizar o visitante aos modelos de deficiência dentro de um período            

histórico, ou seja, facilitar o conhecimento de novas abordagens sociais da           

deficiência. 

No desenvolvimento de um primeiro modelo conceitual -- elemento no           

qual segundo Preece  et al . aponta como uma descrição do que as pessoas podem              

fazer com um produto e que conceitos são necessários para entender como interagir             

com ele -- levou-se em consideração muitas das diretrizes pensadas anteriormente           

e, principalmente, todo fluxo de construção do pensamento crítico realizado durante           

a etapa de fundamentação deste projeto. Dentro do processo de elaboração do            

modelo conceitual o primeiro passo busca aprofundar o entendimento dos usuários e            
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de seus objetivos para obter uma imagem concreta sobre a experiência dos            

mesmos. (Ibid, p.41)  

Dessa forma, alinhando-se os objetivos do módulo com os processos de           

fundamentação teórica dos modelos sociais da deficiência, verificou-se a presença          

de uma metáfora significante que possui total relevância dentro desse processo. A            

metáfora escolhida para o desenvolvimento de um primeiro modelo, focou naquilo           

que foi um dos primeiros passos para a reformulação do modelo de deficiência, isto              

é, a carta de  Paul Hunt enviada em 1972 para o jornal britânico  The Guardian , que                

serviu como objeto de expressão e manifestação da luta de pessoas com            

deficiência. Em vista disso, foi desenvolvido um painel semântico referencial para           

auxiliar na construção de um modelo conceitual.  

 
Figura 33 –  Painel referencial do modelo conceitual 

 
Fonte –  Pinterest. 
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As referências foram selecionadas para apresentar algumas ideias que         

valorizassem a significação do objeto em questão, além de apresentar alternativas           

para a escolha do tipo de interação com os usuários. A partir disso, foi desenvolvido               

um primeiro conceito para a infografia, este consiste em um conjunto de cartas             

abertas, semi abertas e fechadas organizadas por momentos históricos referentes          

aos princípios do modelo médico, até o advento da CIF. Para cada carta, seria              

alocado um trecho de informação textual ou imagético sobre determinado          

acontecimento na linha temporal. Como exemplo deste conceito, pode-se imaginar          

um conjunto de cartas com imagens e conceitos relacionados a definição do modelo             

médico da deficiência, contendo imagens, definições,depoimentos ou reportagens da         

época. Além disso, para atender os requisitos de usuários cegos, cada carta teria             

sua correspondente com as informações em braille.  

Todos esses elementos estariam fixados em uma placa de cortiça,          

material que permite uma fácil fixação com suportes de baixo custo. Outro elemento             

que compõe a construção de um modelo conceitual foi utilizado no desenvolvimento            

da proposta, isto é, a definição do tipo de interação é um elemento base da               

experiência de usuário, destacado por Preece et al. em quatro tipos principais:            

instrução, conversação, manipulação e exploração. O primeiro tipo de interação          

escolhido foi o da manipulação, que propõe ao usuário interagir com objetos em um              

espaço virtual ou físico, enquanto que o segundo tipo escolhido, a exploração,            

concentra-se na mobilidade do usuário dentro do espaço para auxiliar no           

aprendizado e familiaridade com a interação dos elementos. 

A utilização desses modelos de interação pretende possibilitar que os          

usuários descubram novas concepções sobre a deficiência, na medida em que           

possuem uma liberdade para construir seu próprio pensamento crítico. O que           

esperava-se alcançar nesse momento seria uma simulação da experiência obtida na           

etapa de fundamentação e pesquisa dos estudos sociais da presente pesquisa. Por            

fim, a objetificação dessa proposta, em cartas, poderia reforçar os conceitos de            

manifesto e protesto realizado pelos defensores e criadores do modelo social, fator            

essencial na tentativa de provocar mudanças e reflexões sobre a deficiência. Para            

validar as ideias planejadas, esse modelo conceitual passou para uma etapa de            

prototipação e avaliação.  



 
 

 
82 

 

8.3 Prototipação do modelo conceitual 

 

Para avaliar de maneira eficaz a proposta gerada na etapa anterior,           

Preece et al. aponta que nos estágios iniciais de projeto os protótipos podem ser              

feitos em uma baixa fidelidade, ou seja, protótipos que não se parecem muito com o               

produto final e utilizam-se de materiais ou técnicas diferentes do que era pretendido.             

Esses protótipos são úteis porque tendem a serem simples e de rápida produção,             

assim pode-se validar e explorar modificações no decorrer do projeto. A partir do             

modelo conceitual construído, foi realizado um protótipo (Figura 34) com técnicas de            

ilustração vetorial, no intuito de ter um bom entendimento estrutural da proposta e             

finalmente simular questões ligadas à dimensão e proporção das informações.  

 
Figura 34 –  Protótipo de baixa fidelidade do modelo conceitual 

 

Fonte –  Do autor. 
 

Logo, esse conceito foi transferido para uma etapa de avaliação por           

observação e orientada também pelo uso de cenários, método responsável por           

construir um entendimento parcial sobre a experiência do usuário. (Ibid, p. 415).            

Para avaliar a proposta, foi observado a utilização da infografia por três diferentes             

grupos, são estes: pessoas sem deficiência, Surdos e cegos. As ações realizadas na             
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experiência do conceito, remetem a absorção de informação através da leitura e            

observação imagética, além de considerar que para atingir o objetivo da proposta os             

usuários necessitam percorrer uma totalidade de informações.  

Diferentemente da leitura de um texto acadêmico como este, no qual           

exige do seu leitor uma pré disposição para leituras extensas, o modelo conceitual             

desenvolvido não deve exigir de seus usuários uma exaustão de informações, já que             

os processos de definição das concepções de deficiência percorrem diversos          

momentos históricos nos quais geram inúmeras definições e discussões conceituais.          

Outro ponto observado refere-se aos próprios requisitos obtidos anteriormente com o           

estudo da cultura surda, as informações em grande parte estariam representadas           

por textos em português, fator que dificulta a interação e disposição para a             

realização da mesma em diferentes grupos sociais, consequentemente, esse já seria           

um aspecto crucial e determinante para experiências negativas. 

Finalmente, o desinteresse pela interação, é facilmente previsto diante do          

extenso período de tempo necessário para que os usuários possam absorver grande            

parte da informação exposta, o que torna necessário alterar ou construir um novo             

modelo conceitual. 

 

8.4 O processo cíclico da interação 

 

Diante das observações analisadas com a aplicação de simples proposta          

de cenário de uso, fez-se necessário retomar alguns passos no desenvolvimento do            

projeto, momento previsto dentro da metodologia abordada. Levando-se em         

consideração os objetivos elaborados previamente na etapa de definição das          

diretrizes, foi proposto uma infografia interativa como uma das opções a serem            

desenvolvidas nesta pesquisa. Inicialmente, a infografia deveria apresentar em uma          

linha temporal com a construção dos diversos modelos da deficiência e contextos            

históricos, porém após receber um modelo conceitual para seu desenvolvimento,          

foram apontados fatores negativos na experiência com os participantes. Por via           

disso, o processo de desenvolvimento retornou para a etapa de reflexão e definição             

das diretrizes. 
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O principal ponto a ser revisto consistia no requisito que sugere a difusão             

de conhecimento sobre os diferentes modelos da deficiência e a luta de diversos             

grupos sociais na busca por representatividade, principalmente, no sistema de          

políticas públicas. O que foi percebido pela avaliação do modelo conceitual e os             

objetivos almejados, é a busca por algo responsável pela atuação direta nas            

restrições sociais causadas pela sociedade. A própria construção e debate do           

modelo social, sugere uma reflexão da relação entre sociedade e deficiência, já que             

muitos se ocupam em tentar descrever as pessoas com deficiência somente a partir             

da lesão ou ausência de algum fator biológico, sugerindo tratamentos, intervenções           

médicas, além de apontar diversas limitações.  

Por outro lado, dificilmente é pensado em todas as possibilidades e           

capacidades que pessoas com deficiência possuem a partir do entendimento do           

outro em respeito a sua diferença. O que realmente espera-se alcançar com esse             

projeto não se resume apenas a dados históricos e conceitos alterados           

historicamente, isto é, cada experiência de contato da presente pesquisa deve           

repassar um conceito único, no qual pode ser traduzido como o olhar para o outro               

com costumes, tradições e representações diferentes das do “eu”. Faz-se necessário           

então conhecer essa diferença, entender, compreender e respeitar a diferença. Em           

seu processo cíclico, este projeto surge como experiência para a alteridade.  

 

8.5 A alteridade como conceito de projeto expográfico 

 

Diante da complexidade de projeto das duas propostas listadas na etapa           

anterior, foi pensado em uma maneira de abordar os dois objetivos dentro de um              

mesmo conceito, ainda que essas propostas recebessem uma mesma metodologia          

de projeto, seus produtos possuem características distintas. Isto posto, foi observado           

também a possibilidade de abraçar os projetos desenvolvidos no Departamento de           

Arquitetura e Urbanismo (DAU), nos quais desenvolvem ações relacionadas a          

acessibilidade em projetos de expressão artística, o que reforça uma ligação entre            

todas as propostas.  

Verificou-se a viabilidade de aplicar neste projeto em design de interação           

o apoio de um planejamento baseado em princípios de design expográfico. A            
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expografia permeia uma definição dentro da linguagem do design que engloba a            

criação de circuitos, suportes expositivos, recursos multimeios e projeto gráfico, no           

qual inclui programação visual, diagramação de textos explicativos, imagens,         

legendas, além de outros recursos comunicacionais (FRANCO, 2008, p.61). Os          

princípios metodológicos e conceitos do design expográfico irão servir como guia e            

orientação para determinadas decisões de projeto, já que, em uma metodologia de            

design de interação é considerada uma multidisciplinaridade responsável por         

atender as especificidades do projeto e agregar elementos positivos na experiência           

dos usuários. 

De acordo com Bauer(2014), a exposição é entendida como um espaço a            

ser construído, em um sentido que torna-se importante pensar a relação do espaço             

com o objeto, ou seja, a concepção do circuito, do conteúdo e da forma proposta à                

exposição está diretamente ligada ao plano de fundo em que ela se insere, é              

fundamental um diálogo entre os objetos, os espaço, as cores, a luz, as linguagens              

de apoio e a visualização do público potencial. (ARAÚJO, BRUNO, 1989, p.13) O             

espaço escolhido para receber a exposição está localizado no pavilhão Martins           

Filho, como mostra a figura 35, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da             

Universidade Federal do Ceará, este apresenta uma estrutura capaz de receber           

todos os equipamentos e materiais expositivos, além de possuir total relação em            

vista dos projetos desenvolvidos no próprio departamento, isto é, encontra-se no           

ambiente propostas ligadas ao propósito desta pesquisa. O espaço possui também           

estrutura ideal para circulação dos participantes, incluindo fatores de acessibilidade          

e identidade de pessoas com deficiência. 

 
Figura 35 –  Espaço do Pavilhão Martins Filho 

  
Fonte –  Do autor. 
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No processo de Design de Interação, é possível notar a partir da literatura,             

que existem inúmeras formas de realizar uma classificação de requisitos. Contudo, é            

preciso compreender a definição de um requisito para assim iniciar um processo de             

classificação. Preece et al. apontam um requisito como sendo uma declaração sobre            

um produto pretendido que especifica o que ele deveria fazer ou como deveria             

funcionar. Para auxiliar o planejamento e desenvolvimento de diferentes elementos          

do projeto expográfico, decidiu-se aplicar princípios de design de interação, no           

sentido de entender a funcionalidade requerida e as restrições sob as quais o             

produto deve operar e ser desenvolvido, assim elementos como dados, contextos de            

uso, funcionalidade e ambientes foram utilizados para auxiliar na criação e           

classificação inicial dos seguintes requisitos: (PREECE  et al. , 2013) 

● As peças expostas devem respeitar questões de organizações        

culturais e identitárias dos diversos grupos sociais; 

● O ambiente deve receber luz artificial para iluminação dos espaços          

de circulação e conforto visual propício para permanência no         

espaço; 

● As peças expostas devem receber iluminação suficiente para inibir o          

surgimento de sombras ou ambientes escuros que dificultem a         

visualização ou interação com o acervo; 

● A organização dos mobiliários, peças, elementos de apoio estrutural,         

devem receber planejamento para facilitar a circulação dos        

visitantes, com atenção para pessoas com deficiência;  

● O espaço deve também facilitar e propiciar um ambiente que          

valorize a exploração de contato visual amplo, para que as pessoas           

possam interagir lado a lado e em diferentes pontos do ambiente; 

● Elementos expositivos ou mobiliários podem ser colocados no        

intermédio da exposição, desde que não atrapalhem a circulação ou          

o contato visual das extremidades do ambiente; 

● Para controlar o ruído sonoro do espaço, as experiências auditivas          

devem receber isolamento parcial de ruído, através de fone de          

ouvido ou isolamentos acústicos; 
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● As peças exposta podem facilitar a reflexão e discussão de ideias           

entre os participantes;  

● Elementos gráficos e textuais devem possuir uma comunicação        

acessível para os usuários, em uma linguagem próxima, humana e          

sem muitas aplicações formais; 

● Para iniciar a divulgação e aplicação dos elementos expográficos         

deve-se atentar para oficializar-se juntamente a secretaria do        

departamento, a autorização necessária para realizar o evento. 

Nesse momento, cada módulo da exposição passou a discorrer sobre o           

novo conceito, contudo os requisitos iniciais no projeto foram mantidos devido suas            

relevâncias e validades dentro do processo de fundamentação desta pesquisa,          

tornando-os indispensáveis para alcançar a experiência desejada. Isto é, todos os           

módulos permanecem com seus objetivos de explorar a formação de pensamento           

crítico sobre uma nova percepção da deficiência, apresentar e valorizar as           

possibilidades existentes para a vida de pessoas com deficiência e apoiar os            

costumes de comunidades identitárias. Para auxiliar no desenvolvimento do projeto,          

destacou-se a importância de traduzir o conceito criado em um título para a             

exposição, na tentativa de elucidar um sentido amplo e integrador no que é possível              

identificar a temática em que ela está inserida a partir desse título. (BAUER, 2014,              

p.62). O título foi criado a partir da percepção sobre o que deseja-se alcançar em               

virtude de mudanças nos conceitos da sociedade sobre a deficiência, para tal            

objetivo é preciso levantar questionamentos e provocar reflexões, já que a alteridade            

que buscamos encontra-se justamente naquilo em que não pensamos.  

O participante da exposição é então convidado a explorar e absorver cada            

um desses conceitos, seguidos pelo título intimista “Em que você não pensa”, este é              

responsável por abraçar quatro módulos principais que compõem a completa          

experiência do projeto expográfico. Todos os quatro, articulam em torno do conceito            

de Alteridade e do título da exposição, buscando estabelecer o conteúdo ideia e             

forma na construção de seu discurso. ( Loc cit. , p.62) O desenvolvimento dos            

módulos será apresentado nesta pesquisa a partir de suas ordens de planejamento,            

estes foram pensados a partir do espaço total em que se constrói a exposição, visto               

a sua ligação com as condições do próprio espaço. (RESTREPO; CARRIZOSA,           



 
 

 
88 

2011  apud  BAUER, 2014, p.63) A figura 36 demonstra a partir da avaliação do              

espaço, a definição dos módulos expográficos e a disposição dos mesmos.           

Outrossim, apesar que tenham sido projetados em um mesmo período de tempo, a             

ordem de apresentação dos módulos não faz referência a nível de importância ou             

complexidade, a sequência foi definida para construir um melhor entendimento sobre           

o projeto.  

 
Figura 36 –  Planta esquemática e disposição dos módulos 

 

Fonte –  Do autor. 
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8.6 O outro ser 

 

Após a reformulação da proposta inicialmente pensada para ser uma          

infografia interativa sobres os diferentes conceitos da deficiência, fez-se necessário          

retornar também para uma etapa específica no desenvolvimento do presente módulo           

expográfico. Isto posto, encontrou-se na percepção da experiência de contato com           

pessoas com deficiência, o entendimento pleno em relação a uma nova concepção            

da deficiência. Outro ponto observado nessa experiência, foi uma sensibilidade em           

perceber a influência do próprio desconhecimento em relação a construção de           

restrições sobre pessoas com deficiência. Já que, suas diferenças não as           

impossibilitaram de alcançar conquistas, conceber relações sociais, comunidades, e         

adquirir uma identidade em suas próprias diferenças.  

Logo, o presente módulo recebeu a responsabilidade de apresentar aos          

participantes da exposição, alguns depoimentos que retratam a busca por          

oportunidades, a superação de restrições, envolvimento com comunidades, a         

trajetória de conquistas e realizações diárias no ser diferente. Foram coletados           

depoimentos das seguintes protagonistas: 

● Carlizeth Campos, é servidora da UFC e possui o sorriso mais           

simpático da Secretaria de Acessibilidade. Ela nasceu com pouca         

visão, mas ainda na infância perdeu-a na tentativa de uma cirurgia.           

Ela encontrou nas habilidades com braile e, principalmente, no         

universo da informática uma missão de levar materiais acessíveis a          

grande parte dos estudantes cegos da UFC. 

● Marcus Weydson, professor bem humorado do curso de Licenciatura         

em Letras Libras, começou sua trajetória ainda com muita         

dependência dos valores ouvintistas concebidos durante a infância.        

Porém, o seu contato com Libras permitiu libertar-se de suas          

dependências, facilitando a busca por oportunidades e conquistas.        

Exerce papel fundamental na educação de estudantes surdos, no         

intuito de acolher dentro da comunidade e permitir que jovens          

também possam caminhar com autonomia.  
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● Francisco Raimundo, é um sonhador graduando da UFC, no qual          

também passou por diversos momentos de uma educação        

ouvintista. A partir do contato com a comunidade surda, ele          

desenvolveu autonomia em suas ações, pensamentos e       

entendimento de mundo, distante de qualquer alienação. Hoje        

percorre uma trajetória de busca por sonhos e conquistas no âmbito           

familiar, profissional e social. 

Essa experiência com os depoimentos busca colaborar na transformação         

e difusão de um novo entendimento do que é a deficiência, de como é a vida dessas                 

pessoas e no esclarecimento de todas as oportunidades cabíveis não só a elas, mas              

de todas as pessoas com deficiência que se manifestam diariamente na alteridade. 

No projeto expográfico, o módulo foi composto por uma série de           

elementos audiovisuais contendo cada depoimento coletado, ou seja, os         

depoimentos de Francisco e Marcus serão projetados na parede do espaço – pela             

necessidade de transmitir a comunicação visual da cultura Surda – e o depoimento             

de Carlizeth será reproduzido em formato de áudio acompanhado de retratos feitos            

no momento em que seu depoimento foi capturado. A figura 37 esquematiza a             

disposição desses elementos.  

 
Figura 37 –  Representação esquemática da disposição dos depoimentos 

 

Fonte –  Do autor. 

 

Como suporte para a expografia, foi projetado algumas estruturas físicas          

nas quais irão receber os equipamentos necessário na reprodução das diferentes           
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mídias. Esses elementos, em formato de totem, receberam alguns requisitos          

específicos para o projeto de produto para viabilizar a implementação do mesmo: 

a) Os suportes devem ser materializados com técnicas de produção         

digital; 

b) A lógica de montagem e instalação devem ser simplificadas ao          

máximo para permitir uma rápida implementação de aplicação e         

transporte; 

c) Suas estruturas devem priorizar a utilização de encaixes; 

d) Os aspectos estruturais e estéticos dos suportes expográficos,        

devem absorver elementos da identidade visual produzida para a         

exposição, porém deve-se prevalecer aspectos de neutralidade no        

intuito de evitar a criação de pontos focais desnecessários; 

e) Todos os elementos de interação devem receber acessibilidade        

apropriada para utilização por pessoas com deficiência. 

Isto posto, foi desenvolvido dois tipos de suportes para expor os           

conteúdos do módulo, um para receber o sistema de projeção e outro para o sistema               

de reprodução de áudio. Por fim, com o propósito de valorizar as pessoalidades de              

cada depoimento exposto, será aplicado aos totens o nome de cada colaborador            

responsável pelo depoimento. A figura 38 apresenta o projeto técnico dos totens,            

nos quais foram materializados com placas de compensado e cortados em uma            

máquina de corte à laser, em parceria com a Oficina Digital do DAU. Já a figura 39                 

demonstra uma renderização detalhada dos elementos.  
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Figura 38 –  Plano de Corte dos Totens expográficos 

 

Fonte –  Do autor. 

 

Figura 39 –  Renderização 3D dos Totens Expográficos 

 

Fonte –  Do autor. 
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8.7 Estar sendo outro 

 

Para definir qual o conteúdo a ser apresentado no módulo seguinte,           

definiu-se como ponto de partida os projetos desenvolvidos em programas de           

extensão da Secretaria de Cultura e Arte da UFC, estes possuem como propósito             

abordar temáticas que envolvem acessibilidade, tecnologia, arte e design. Dessa          

maneira, o presente módulo será responsável por possibilitar aos visitantes a           

experiência de aprofundar-se na diferença, e compreender as dificuldades         

construídas ao impor limitações para pessoas com deficiência. Tendo como atuação           

principal o grupo Surdo, a pesquisa de visualização de áudio desenvolvida pelo            

programa de extensão artística Design Computacional, foi utilizada como base na           

produção do módulo.  

A proposta desse projeto de extensão é desenvolver possibilidades de          

levar à comunidade Surda, uma experiência visual com a música. Isto é, são             

desenvolvidos padrões gráficos utilizando-se de uma plataforma  open-source        

chamada  Processing , a qual é responsável por gerar os elementos gráfico a partir de              

uma linguagem de programação. Esses padrões são combinados dentro da          

plataforma com bibliotecas específicas para o tratamento e análise de som,           

possibilitando que faixas de áudio sejam analisadas no intuito de que dados como             

amplitude e frequência possam interferir através da lógica de programação nos           

gráficos gerados. Tais alterações são determinantes na aplicação de cores, formas e            

tamanhos dos objetos gerados, assim como outras possibilidades provenientes do          

resultado que espera-se alcançar. A figura 40 apresenta um exemplo visual dos            

gráficos gerados a partir do som. 
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Figura 40 –  Gráficos gerados a partir de dados do espectro sonoro 

 

Fonte –  Do autor. 

 

De acordo com os valores obtidos na análise do espectro sonoro, o uso dessa              

tecnologia possibilita aos surdos uma experiência diretamente relacionada com o          

som, além disso, o foco dessa aplicação não cabe em propiciar aos surdos uma              

mesma relação que os ouvintes possuem com o som ou até mesmo com a música,               

mas sim possibilitar a construção de uma relação com conceitos do espectro sonoro             

dentro de seus modelos culturais, já que boa parte da experiência absorvida por             

ouvintes passam através do som. Neste projeto, será utilizada a mesma base lógica             

dessas aplicações, porém na criação de um conceito próprio para a exposição,            

esses princípios de programação visual precisam ser testados e avaliados por           

usuários potenciais, ouvintes e surdos. Com o apoio da Secretaria de Acessibilidade            

da UFC e do bolsista de letras libras Hirvayne Marinho, foi realizado um teste de               

observação com os Surdos Alisson e Francisco, discentes do curso de Letras Libras             

da UFC. O teste apresentou uma série de resultados positivos nos quais            

destacam-se: 

a) A proposta tem alto potencial para ter uma ótima receptividade na           

comunidade surda; 

b) Surdos parciais conseguem criar uma relação positiva entre os         

gráficos gerados e o pouco ruído que escutam; 
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c) Os gráficos gerados trazem sensações e percepções do espectro         

sonoro no momento em que a conexão entre o som e o visual é bem               

sincronizada. 

Aliados aos pontos positivos, alguns detalhes foram apontados pelos Surdos,          

principalmente, quando o usuário tiver pouca ou nenhuma sensibilidade com o som,            

entre eles foi salientado os seguintes pontos: 

a) As alterações gráficas devem apresentar alto nível de sensibilidade         

diante das mudanças nos aspectos sonoros; 

b) As cores apresentadas podem indicar diferentes emissores de som         

ou buscar ligações com volume, timbre ou altura; 

c) Deve-se harmonizar a disposição e tamanho dos elementos gráficos         

para evitar excesso de ruído visual, fator que dificulta a experiência e            

pode provocar desistência; 

d) A aplicação pode explorar um sistema que possibilite a experiência          

dos sons a partir da vibração, fator de sensibilidade para a           

percepção dos surdos. 

 

8.7.1 Percepção de influência do som 

 

Após todos os pontos listados, fez-se necessário iniciar um aprimoramento          

nos estudos de visualização. A proposta que foi desenvolvida para a exposição            

iniciou seu desenvolvimento com uma série de protótipos descartáveis e evolutivos,           

cada versão de teste focou em algum parâmetro definido na avaliação da lógica.             

Portanto, o primeiro modelo preocupou-se em utilizar formas simples e focar na            

sensibilidade e análise da interferência sonora. Para cumprir com seu objetivo, o            

protótipo utilizou um conceito de aleatoriedade em sua lógica de movimentação da            

forma, ou seja, a figura 41 mostra um círculo que percorre de forma autônoma toda a                

região da tela, seu caminho é determinado por valores aleatórios de posição            

cartesiana. A função  random() é responsável por gerar um novo valor aleatório            

dentro de um raio pré-definido, no exemplo mostrado a função irá escolher um             

número decimal entre 0 e 1 para movimentar o círculo. Porém, caminho do objeto              

recebe interferência pelos valores de amplitude do som e a inconsistência na            
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movimentação do círculo causada pela aplicação de números aleatórios torna mais           

difícil a percepção da influência do som na imagem, ou seja, é possível aprimorar o               

nível de sensibilidade dos gráficos em relação a sua comunicação com o som. 

 
Figura 41 –  Exemplo da lógica de programação 

 

Fonte –  Do autor. 
 

8.7.2 Interação com usuários 

 

O mesmo protótipo desenvolvido anteriormente foi utilizado para o         

desenvolvimento de uma nova versão, na qual visa aplicar ao seu modelo conceitual             

alguns tipos de interação. As interações, podem permitir ao usuário construir uma            

melhor relação de aprendizado e exploração da instalação, fatores importantes na           

busca por uma boa experiência. Ao tomar o som como elemento inicial nos             

processos interativos da instalação, foi proposta para essa versão a captura e            

análise de som em tempo real, ou seja, a manipulação dos elementos gráficos será              

resultado de uma análise do som ambiente, o que permite aos usuários interagir             

através da produção de som por fala, instrumentos ou ruídos.  

Finalmente, para atender um dos requisitos levantados na avaliação, é          

preciso que os participantes tenham uma resposta imediata da sua interação com o             

sistema, além de tomar consciência do seu poder de manipulação dos elementos.            
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Esse requisitos foram explorados com a utilização da biblioteca  open-cv , criada por            

Greg Borenstein , ela é baseada no estudo que recebe o nome de “Visão             

Computacional”, responsável pela extração das informações de imagens e na          

construção detalhada dos objetos em uma imagem. (BALLARD, BROWN, 1982). As           

possibilidades de aplicação deste estudo permitem à aplicação realizar manipulação          

de uma imagem de vídeo capturada em tempo real, isto é, interações gestuais             

podem ser utilizadas para manipular os gráficos gerados. Na figura 42, a visão             

computacional foi utilizada para captar o vídeo dos usuários e detectar a região de              

suas faces, dessa forma, sempre que um ou mais usuários estivessem com o rosto              

direcionado para a câmera do dispositivo, os elementos gráficos tornam-se visíveis           

na tela e são posicionados próximo ao rosto dos usuários, vale ressaltar que a              

aplicação desse método não exclui as interações de som desenvolvidas no           

momento. Esta versão passou por alguns testes de observação não pontual e            

também por uma avaliação com surdos, na qual apontou algumas alterações           

necessárias referentes a aspectos da identidade surda.  

 
Figura 42 –  Captura e análise de imagem. 

 

Fonte –  Do autor. 
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8.7.3 Interação gestual 

 

Em um primeiro contato com a imagem capturada pelo sistema, os           

movimentos iniciais dos dois grupos de usuários foram comparados, no caso dos            

ouvintes, os primeiros movimentos, a partir do momento que o usuário entende seu             

papel na interação, concentram-se na região da cabeça, levando-a de uma           

extremidade a outra da tela. Por outro lado, os teste com o grupo de surdos apontou                

que suas primeiras tentativas de interação são percebidas pela interação com           

gestos, elemento imprescindível na interação pela cultura surda. Essa observação          

trouxe um ponto essencial já levantado pela etapa de desenvolvimento dos           

requisitos, na qual aponta que os elementos expográficos e tipos de interação            

devem valorizar os princípios culturais identitários. Em razão disso, fez-se          

necessário iniciar o desenvolvimento de uma nova versão para a instalação, algo            

que transformasse a aplicação dos estudos de visão computacional, portanto na           

proposta seguinte, os gráficos gerados são manipulados por ações gestuais e de            

movimentação dos usuários. A lógica construída para a análise e geração de            

imagens consiste na análise de dois elementos da imagem, ou seja, primeiro é feita              

a captura de cada  frame  e análise de valores relacionados a todos os  pixels que               

compõem o quadro, ao mesmo tempo está sendo comparado as informações de            

pixel do quadro anterior ao presente. Diante desta lógica é possível detectar quais             

elementos sofreram movimentação e assim aplicar cores e gráficos em seus           

contornos, assim como está representado na figura 43. 

 
Figura 43 –  Visualização da lógica de detecção do movimento. 

 
Fonte –  Do autor. 
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8.7.4 Experiência vibrotátil 

 

Para contemplar mais um requisito levantado pelo teste inicial com os           

surdos, no qual refere-se a utilização de outras percepções sensoriais na interação            

com o som, fator relevante principalmente nas experiências de usuários com surdez            

profunda. Esse elemento tornou-se o foco do desenvolvimento de mais uma           

extensão da instalação, na qual buscou como representação sensorial estímulos de           

vibração. Para alcançar resultados satisfatórios utilizou-se a plataforma Arduino, um          

microcontrolador open-source baseado em softwares e hardwares fáceis de se          

utilizar para que diferentes públicos tenham acesso no desenvolvimento de projetos           

interativos. O funcionamento desta plataforma acontece a partir do recebimento e           

transmissão de dados por sensores periféricos, como a utilização de um sensor de             

distância para aferir e acionar elementos interativos de acordo com os valores            

processados pelo microcontrolador. Foi necessário também utilizar uma biblioteca         

criada para auxiliar na comunicação entre o Arduino e o sistema em Processing.             

Desta maneira, todos os dados resultantes das análises de som realizadas para            

gerar os elementos gráficos, passam a ser enviadas para o microcontrolador, o qual             

possui conectado uma série de motores de vibração.  

Em uma simplificação do sistema, pode-se entender que o Arduino é           

responsável por enviar correntes elétricas aos seus motores, o que resulta nas            

ações de liga/desliga, contudo o controle de corrente e intensidade é realizado a             

partir dos dados resultantes das análises feitas pelo Processing. Essa comunicação           

é o que permite a percepção do som a partir da vibração, com intensidades maiores               

e menores, construindo noções de ritmo em sintonia com a geração de gráficos. A              

figura 44, representa o sistema em seu funcionamento.  
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Figura 44 – Representação do sistema 

 

Fonte –  Do autor. 
 

Nessa versão, o protótipo recebeu seu teste em duas etapas. A primeira,            

buscou reproduzir a percepção do som através de pulsos mais elevados, referente a             

batidas melódicas em composições musicais. O objetivo foi analisar a capacidade do            

sistema em proporcionar aos usuários certas percepções de ritmo, elemento          

comumente percebido em elementos de percussão. Para esse momento foi          

realizado novamente um teste com os surdos Alisson e Francisco e outro teste             

aberto a participação de qualquer usuário. Este último, foi realizado na área comum             

do Departamento de Arquitetura e Urbanismo (DAU) como mostra a figura 45, além             

de contar com a participação de diversos frequentadores do departamento. Os           

resultados dos dois testes apontaram as seguintes observações: 

a) A percepção do ritmo é elevada em contato com alguns estilos           

musicais, onde o tratamento do som foi produzido digitalmente para          

elevar a marcação de ritmo da música; 

b) A pouca ou nenhuma vibração em momentos onde não há presença           

de pulsos no som podem atrapalhar a experiência, devido a          

ausência de  feedback  tátil do sistema; 

c) Alguns usuários ouvintes só conseguiram perceber ritmos, ao ouvir         

um retorno do som que estava sendo reproduzido; 
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d) Usuários com surdez profunda, conseguiram obter uma boa        

percepção de ritmo nos momentos em que a vibração torna-se mais           

intensa. 

 
Figura 45 –  Testes com usuários no DAU 

 

Fonte –  Do autor. 

 

8.7.5 Refinamento da proposta 

 

Em mais um protótipo realizado, a instalação final toma forma para um            

novo teste dos elementos gráficos alinhados a estímulos de vibração com captura de             

áudio e vídeo em tempo real. Esse modelo foi orientado por manter inicialmente o              

que foi desenvolvido nas etapas anteriores, portanto a aplicação das melhorias           

listadas pelo teste anterior foi realizada concomitantemente a uma sessão de testes            

em parceria com o Grupo de Violoncelos do projeto de extensão artística orientados             

pela professora, do curso de licenciatura em música da UFC, Dora Utermohl de             

Queiroz.  

Os testes tiveram como base a realização e refinamento da lógica de            

programação do sistema na medida em que o dispositivo captava os dados            

provenientes do ensaio, como mostra a figura 46, em tempo real do grupo de              

violoncelos. Na parte gráfica, foi aprimorado os parâmetros determinantes de          

mudança de cor, identificação das formas e sensibilidade de resposta dos elementos            

gráficos. Por outro lado, a experiência de vibração recebeu a possibilidade de reagir             

não somente a pulsos, mas sim à análise completa de amplitude do som. As              

validações das alterações foram realizadas pelos próprios integrantes do grupo,          



 
 

 
102 

assim o projeto foi encaminhado para uma etapa de desenvolvimento final e            

aplicação de um suporte estrutural no projeto expográfico. 

 
Figura 46 –  Teste e avaliação do sistema com o grupo de violoncelos 

 
Fonte –  Do autor. 

 

8.7.6 Modelo final 

 

Na composição em conjunto com os outros elementos da exposição, a           

instalação projetada para explorar novas percepções da experiência relacionada ao          

som, recebeu em sua forma estrutural, características semelhantes dos outros          

suportes expográficos apresentados neste projeto. O diferencial encontra-se na         

superfície de interação do usuário com a experiência de percepção da vibração, na             

qual necessita de dimensões e angulações confortáveis para o uso, levando em            

consideração pessoas de diferentes estaturas e pessoas com deficiência, além de           

possibilitar que a superfície de interação possa ser convidativa ao ponto de facilitar o              

início da experiência. Portanto, o suporte recebeu em sua superfície, uma extensão            

circular onde encontra-se gravado à laser uma mensagem de interação: “ Já pensou            

que existem outras formas de sentir o som? Experimente! ”. A mesma mensagem            

possui sua versão em braille para que cegos possam também ter acesso a             

experiência de vibração do som ambiente. Para âmbitos de documentação, a           

estrutura possui suporte para um notebook, um projetor e espaço para a plataforma             

Arduino assim como seus motores de vibração que estarão anexados a extensão da             

superfície, como mostra a figura 47. Todas os detalhes da estrutura podem ser             

visualizados em sua representação na figura 48. 
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Figura 47 –  Plano de corte da instalação 

 
Fonte –  Do autor. 

 

Figura 48 –  Renderização da instalação 

 
Fonte –  Do autor. 
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8.8 Estar sendo outro II 

 

No desenvolvimento do projeto expográfico, o módulo responsável por         

proporcionar aos visitantes uma experiência que não trata apenas de acessibilidade,           

mas de explorar as possibilidades existentes para diversos grupos de pessoas com            

deficiência. Dessa forma, o visitante percorre por dois momentos e duas           

experiências, sendo uma a interação com a instalação multissensorial e a segunda            

acolhe outro projeto desenvolvido no DAU, a Fotografia Tátil, no qual serviu de             

inspiração para o início da presente pesquisa, este irá compor a experiência dos             

visitantes devido a sua relação direta com a proposta do conceito. Por um lado, a               

exposição abraça uma instalação que lança princípios de comunicação visual para a            

comunidade surda, por outro lado, a fotografia apresenta a oportunidade de           

introduzir ao público cego conceitos de fotografia diante do entendimento e da            

experiência do ser diferente, ao mesmo tempo que quebra mitos e restrições sob             

este público. Para a materialização das peças utiliza-se máquinas de corte a laser e              

fresadora de controle numérico computadorizado, máquinas demonstradas pelas        

figuras 49 e 50. 
Figura 49 –  Máquina de corte a laser. 

 

Fonte –  Fotografia de Roberto Vieira. 
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Figura 50 –  Máquina CNC 

 

Fonte –  Fotografia de Roberto Vieira. 

 

Algumas dificuldades surgem, devido ao fato da fotografia enquanto arte tem            

o objetivo de transmitir emoções captando imagens que não necessariamente          

retratam um objeto em sua plenitude. Busca-se um ângulo diferenciado, um detalhe,            

um efeito de luz, entre diversas outras composições. As peças expostas fazem parte             

de um processo de seleção e materialização de uma série de imagens fotografadas             

por diferentes pessoas. Vale ressaltar que todas as peças expostas estarão           

disponíveis para que os participantes possam explorar, a seleção e produção das            

mesmas, foram realizadas pelas bolsistas Ana Roldan e Giovanna Magda. Um           

evento com a participação do projeto pode ser visualizados na figura 51.  
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Figura 51 –  Projeto Fotografia Tátil nos Encontros Universitários  

 

Fonte –  Fotografia de Roberto Vieira. 
 

8.9 Em que você não pensa 

 

O primeiro contato com a exposição tem o objetivo de apresentar a temática             

do projeto e buscar do visitante uma auto reflexão sobre seus pensamentos, assim             

como é essencial para a experiência iniciar um contato com os módulos            

expográficos sendo convidado a refletir sobre suas percepções internas em relação           

à deficiência. O título da exposição não carrega apenas um suporte ao conceito, mas              

sim uma série de questionamentos confrontados em cada nova experiência na           

interação com os módulos, construindo um conhecimento e compreensão do “outro”           

como ser diferente. Para documentar o módulo de abertura, representado pela figura            

52, está incluído o título da exposição, uma simples ficha técnica e um breve texto               

de acolhimento. 
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Figura 52 –  Representação do painel de abertura 

 

Fonte –  Do autor. 
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8.10 A busca por alteridade 

 

Por fim, não restam muitos esforços para transpassar qualquer experiência          

maior do que as que foram vivenciadas em cada interação da exposição. O projeto              

expográfico culmina para um momento em que seus participantes são convidados a            

descobrir de forma clara o conceito responsável por reger o propósito de todos seus              

módulos. Espera-se que o sentimento de alteridade seja elevado e assim como a             

proposta que deu início a este projeto possa propagar não apenas uma nova visão              

da deficiência, mas sobre cada “outro” diferente do “eu”. Fica a disposição do             

visitante, a oportunidade de levar consigo um cartaz informativo, no qual contém de             

forma imagética e textual uma descrição da exposição e a definição de seu conceito,              

portanto, cada visitante pode tornar-se agente da propagação do sentido de           

alteridade ao repassar um pouco de sua experiência em suas relações sociais. Por             

fim, o encerramento contará com o agradecimento a todos que colaboraram com o             

constructo desta pesquisa, além de serem protagonistas diários na busca por           

alteridade. A figura 53 apresenta uma representação do módulo e suas dimensões            

são iguais às do módulo de abertura. 
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Figura 53 –  Representação do módulo de encerramento 

 

Fonte –  Do autor. 
 

8.11 Projeto gráfico e divulgação 

 

A concepção de um projeto gráfico para a exposição, “ Em que você não              

Pensa”, iniciou através da criação de objetivos pensados para dar suporte ao            

conceito de Alteridade. Através do uso de cores, elementos imagéticos e tipografia,            

buscou-se construir uma atmosfera que promove a existência de diferentes formas           
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de ser, além de sugerir pontos de vista alternativos e provocar concepções            

relacionadas a uma visão restrita da deficiência. O projeto gráfico é portanto, o             

primeiro contato e experiência inicial da exposição, dessa forma, desde seus           

materiais de divulgação até o início do contato com os módulos, as peças gráficas              

devem estimular reflexões sobre a temática. A figura 54 demonstra um painel            

referencial que conceitua referências e elementos utilizados no projeto. Outrossim,          

em virtude da própria abordagem desta pesquisa, buscou-se aplicar a utilização de            

braile em parceria com a Secretaria de Acessibilidade. 

 
Figura 54 –  Painel referencial do projeto gráfico.

 

Fonte –  Do autor. 

 

O material de divulgação da exposição foi idealizado também para seguir           

os objetivos propostos anteriormente, não somente em seus elementos gráficos,          

mas também na comunicação utilizada. Assim, foi desenvolvido uma série de           

cartazes com uma proposta similar ao momento de abertura da exposição, isto é,             

com o propósito de provocar e questionar qual a percepção de deficiência que seus              
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observadores possuem. Os cartazes apresentam frases focadas em expor         

pensamentos onde a percepção da deficiência carece de um entendimento do outro            

como ser diferente, do pensamento de alteridade, além de provocar as próprias            

percepções sociais construídas a partir da insensibilidade a estes pensamentos. Por           

outro lado, os cartazes estão sempre acompanhados por um modelo em que a             

proposta é convidar o observador a refletir sobre tais questionamentos, apresentar o            

título e detalhes da exposição. Todos os cartazes podem ser visualizados nas figura             

55,56, e 57. 
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Figura 55 –  Representação de cartaz de divulgação I 

 

Fonte –  Do autor. 
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Figura 56 –  Representação de cartaz de divulgação II 

 

Fonte –  Do autor. 
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Figura 57 –  Representação de cartaz de divulgação III 

 

Fonte –  Do autor. 
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8.12 Considerações finais  

 

A partir do projeto realizado neste capítulo, tornou-se possível aplicar          

diferentes estudos realizados na fundamentação do mesmo, interessante observar         

também, como o amadurecimento da proposta foi essencial para nova reflexões em            

torno do contexto do objeto. A aplicação dos módulos foi idealizada sem a pretensão              

de guiar o usuário estritamente por um fluxo determinado, já que, as condições do              

espaço não permitem um controle total sobre o percurso dos visitantes, sendo assim             

a ordem de contato com os módulos é independente da validação de uma             

experiência mais ou menos positiva com o conceito, todos os módulos foram            

pensados para funcionarem em todas as possibilidades de fluxo. Na figura 58,            

encontra-se o modelo esquemático do espaço, assim como da disposição de seus            

elementos e um possível fluxo de visita.  Já na figura 59,60 e 61 está ilustrado a                

disposição dos elementos no espaço após a materialização. 

 
Figura 58 –  Representação completa do espaço 

 

 
Fonte –  Do autor. 
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Figura 59 –  Elementos materializados 

 
Fonte –  Do autor. 

Figura 60 –  Organização dos elementos no espaço 

 
Fonte –  Registro de imagem de Roberto Vieira. 
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Figura 61 –  Elementos em uso 

 
Fonte –  Registro de imagem de Roberto Vieira. 

 

9 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho apresentou como a reflexão teórica da complexidade na          

temática abordada aliada ao processo de Metadesign possibilita a configuração de           

um quadro sintético que reflete o entendimento da problemática proposta. Este, por            

sua vez, buscou apontar um projeto de atuação a ser aplicado no contexto da              

sociedade contemporânea que ainda apresenta situações pouco sensíveis a         

entender a deficiência e suas concepções identitárias.  

Os conhecimentos adquiridos nessa fase foram capazes de guiar as          

reflexões desta pesquisa, a partir das experiências construídas pelo contato          

profundo com a temática e com aqueles envolvidos na mesma. As dificuldades de             

compreender tal complexidade do problema de pesquisa, foram amenizadas ao          

momento que as informações obtiveram sentido dentro de uma contextualização de           

paradigmas criados pelo próprio discurso do Design. 
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Essa primeira etapa foi essencial para alcançar um discurso capaz de           

refletir o papel social do designer na possibilidade de alterar determinismos           

históricos, de inverter futuros e fazer com que sejam possíveis. Ademais, o            

aprofundamento do tema é contribuição fundamental para a difusão das reais           

concepções que envolvem o âmbito social de pessoas com deficiência.  

A fase seguinte buscou concretizar, a partir de uma metodologia em           

Design de Interação com apoio de elementos de um projeto expográfico, as            

propostas estabelecidas para atuar na difusão das concepções que envolvem a           

deficiência. Buscou-se também a valorização de culturas identitárias entre pessoas          

com deficiência e, através do apoio da tecnologia, facilitar a percepção das            

possibilidades que as mesmas possuem em alcançar seus intentos. 

No desenvolvimento projetual, a construção do entendimento sobre os         

diferentes conceitos da deficiência foi idealizado inicialmente a partir do estudo           

histórico da luta de pessoas com deficiência pela sua representatividade política e            

social. Todavia, foi no exercício de contato real com essas pessoas, que            

percebeu-se a compreensão plena da deficiência como ser diferente. Seus          

pensamentos e histórias acabam por retratar exatamente qual o impacto do           

desconhecimento em sua relações sociais de suas capacidades e possibilidades          

diárias. Além de demonstrar em suas próprias realidades, a superação dessas           

restrições e o surgimento de todo o potencial presente em cada um deles.  

É imprescindível não imaginar um futuro onde tais restrições fossem          

praticamente inexistentes, onde há oportunidades em todos os níveis de interação           

social, sem apontar limitações ou incapacidades pelo simples entendimento do ser           

diferente. Ao final desta pesquisa não resta outro sentimento além do propósito de             

colaborar na difusão da alteridade, para reverter o cenário complexo das restrições            

sociais no ser diferente.  
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