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RESUMO     
 

A estética visual e o conforto sensorial tátil são capazes de construir a percepção de qualidade 
de um objeto pelo usuário, mas quando um desses requisitos é inexistente é necessário 
estimular o elemento que permanece como fator de escolha. Para os deficientes visuais a 
escolha do vestuário se restringe a percepção tátil desses produtos, e, também, ao olhar do 
outro como determinante para a compreensão desses artefatos. Uma das maiores perdas da 
deficiência está na impossibilidade de ver as cores e visualizar desenhos bidimensionais, 
características presentes nas peças de vestuário. Assim, este estudo, busca desenvolver uma 
etiqueta tátil com elementos do design de superfície que atenda suas necessidades de 
identificação e reconhecimento do vestuário durante a compra e no uso diário. Diante desse 
cenário, a informação cromática, das formas e grafismos do design de superfície podem ser 
reconhecidas pelos deficientes visuais diante da criação de imagens táteis, que no cérebro 
serão transformadas em imagens visuais, por meio da comunicação tátil de interfaces para o 
vestuário. A abordagem teórica dos temas que circundam a construção das interfaces, são o 
estado da arte dentro do universo de investigação. O primeiro tópico traz os principais 
elementos do design de superfície no desenvolvimento de produtos têxteis, os autores de 
destaque são Rüthschilling (2008), Freitas (2011), Briggs-Goode (2014) e Rubim (2004). Os 
elementos visuais e táteis das etiquetas também são parte importante da narrativa deste 
estudo, os autores que comunicam a respeito dessas interfaces são Sirotti (2000), Dondis 
(2015) e Formiga (2011). A deficiência visual, a compreensão do fenômeno da visão, a 
construção das imagens e a percepção das cores são conduzidas pelos autores Aumont (2011), 
Guimarães (2004), Pedrosa (2010) e Farina (2011). A usabilidade nas etiquetas têxteis é 
apresentada por Garcia (2012), Nielson (1995), Preece, Rogers e Sharp (2008), Cockton 
(2014), Xexóo (2007) e Teixeira (2014). O design universal e a acessibilidade, tópico que 
encerra a discussão teórica, conta com autores como Cambiaghi (2012) e a NBR 9050. A 
pesquisa é conduzida por um estudo exploratório, de caráter descritivo e qualitativo. A análise 
dos dados buscou aprofundar-se na compreensão do grupo social estudado e de suas 
interações com o meio, utilizando-se de entrevistas semiestruturadas. A pesquisa de campo 
realizada com os deficientes visuais, junto a Associação Catarinense de Integração ao Cego – 
ACIC, indicaram que as cores e os desenhos contidos nas estampas são os itens de 
identificação do vestuário mais importantes para este público, sendo distintivos para 
determinar suas personalidades, e a apreensão das informações por meio do tato caracterizou 
todas as ações de interação dos deficientes visuais com o vestuário. A concepção dos 
protótipos foi realizada pela empresa parceira Tecnoblu de Santa Catarina, especializada em 
artigos de identificação para o vestuário. Assim, a proposta de etiquetas táteis é delineada 
pelas necessidades apontadas pelos deficientes visuais e pelas possibilidades apresentadas 
pelo mercado na criação de interfaces para o vestuário.  
 

Palavras-chave: Deficientes visuais. Etiqueta tátil. Cor. Design de superfície.  
 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT     
 
Visual aesthetics and the tactile comfort sensation are able to build the quality perceptions of 
an object by the user, but when one of these requisites has absented, is necessary to stimulate 
the other requisite as choice factor. For the visually impaired the choice of clothes is restricted 
to the tactile sensation of these goods, and, also, the look of the other as a determinant in 
understanding of this artifact. One of the largest losses of this disability is couldn’t see colors 
or two-dimensional drawings, both presents in clothes. Therefore, this research, seek to 
develop a tactile label, with surface designs elements, able to answer their needs of 
recognition and identification of the clothes during purchase and the daily use. In this 
scenario, colors, forms and drawings of surface designs could be recognized by the visually 
impaired with creating tactile images will be converting, in the brain, into visual imagery, by 
means of interfaces tactile for the clothes. The theoretical approach of themes as surround the 
development of interface are the state of the art within the research universe. The second 
chapter presents the main elements of surface design in the development of textile products, 
the prominent authors are Rüthschilling (2008), Freitas (2011), Briggs-Goode (2014) and 
Rubim (2004). The visual and tactile elements of tags too are important in this research, this 
topic is based in Sirotti (2000), Dondis (2015) and Formiga (2011) works. The visual 
disability, the vision phenomenon, the images building, and the color perceptions are lead for 
authors as Aumont (2011), Guimarães (2004), Pedrosa (2010) and Farina (2011). The textile 
tags usability is present for Garcia (2012), Nielson (1995), Preece, Rogers e Sharp (2008), 
Cockton (2014), Xexóo (2007) and Teixeira (2014). The universal design and the accessibility 
close this chapter and are based in Cambiaghi (2012) work and the NBR 9050. This research 
is an exploratory, descriptive and qualitative study. The data analysis looked for understand 
the social group studied and their interactions with the environment, through semi-structured 
interviews. The field research carried out with visually impaired in the Associação 
Catarinense de Integração ao Cego – ACIC, association for visually impaired integration 
localized in Santa Catarina, Brazil, reveal that colors and prints are the most important 
elements of identification of the clothes and for determine their personalities; and the 
understanding of information through touch determined all interaction actions of visually 
impaired with clothes. The develop of prototypes was done with Tecnoblu, partner company 
localized in Santa Catarina and specialized in goods for clothes identification. So, tactile tags 
were design for the needs of visually impaired, according with technical possibilities. 
 
Keywords: Visually impaired. Tactile labels. Color. Surface Design.  
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1 INTRODUÇÃO          

 
Para a maioria das pessoas a compreensão das formas e das cores acontece de maneira 

instantânea, assim que os olhos alcançam as cenas, as superfícies ou os objetos. Mas, para um 

grupo de pessoas o horizonte parece mais distante. A deficiência visual, em seus mais 

diversos níveis de limitação, condiciona o indivíduo a uma percepção adaptada da realidade, 

onde essencialmente se vê através dos olhos. Desta forma, a autonomia das pessoas com 

deficiência visual passa pelos princípios da acessibilidade e do design universal, que 

conduzem a um cenário mais inclusivo.  

O capítulo introdutório apresenta o tema da dissertação, contextualiza o problema de 

pesquisa, apresenta o objetivo geral, os objetivos específicos, a justificativa indicando a sua 

relevância, a metodologia utilizada e a estrutura do trabalho. O tema está vinculado à linha de 

pesquisa “Design e Tecnologia do Vestuário”, do Programa de Pós-Graduação em Moda da 

Universidade do Estado de Santa Catarina (PPGModa/UDESC). 

 

1.1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 

 

A aquisição da linguagem começa desde o nosso primeiro contato com o mundo. Na 

infância, o processo de lapidação cognitivo acelera com o passar dos anos, aperfeiçoando 

nossas habilidades e competências mentais. Neste momento começa-se a construir nossas 

primeiras memórias e assimilar conceitos sobre elementos materiais e imateriais, grande parte 

ocasionada pela percepção visual. Os olhos e o sistema visual, são responsáveis pela 

apreensão instantânea das cenas, dos objetos e das superfícies, diferentemente dos outros 

sentidos onde o processamento das informações se dá de maneira sequencial.  

No entanto, a visão não é o único instrumento capaz de nos proporcionar experiências 

visuais, já que, quando um ou mais sentido apreende uma sensação ela é repassada a todo 

sistema nervoso, como um fluxo sensorial, sensibilizando todas as outras áreas sensíveis. 

Desde o ínfimo momento em que se captura uma sensação, nossa mente inicia as múltiplas 

associações e conexões, com o intuito de interpretá-la e aprisioná-la em nosso repertório 

(FREITAS, 2016). Sendo assim, a compreensão dos estímulos visuais envolve elementos 

sensíveis de todos os sentidos. 

Para os deficientes visuais o entendimento das informações puramente visuais 

condiciona-se a interpretação do tato, do olfato, da audição e do sistema gustativo como 

agentes de ressignificação. Contudo, a comunicação tátil prevalece na captação de 
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informações perante os outros sentidos por sua maior semelhança entre informação visual e 

informação tátil. 

 A cor, sendo um atributo não cognoscível, não é percebida pelos deficientes visuais 

sem a utilização de um sistema específico de identificação. Seu espectro envolve, além do 

fenômeno físico de incidência da luz sobre as superfícies, a expressão sígnica de sua 

abrangência, de caráter emocional e simbólico, vinculada aos elementos estéticos e culturais.  

 Assim como a cor, a compreensão de desenhos bidimensionais pelos deficientes 

visuais necessita de ferramentas específicas de reconhecimento. No percurso em direção a 

percepção desses elementos visuais, a sensibilidade tátil permite a interação desses indivíduos 

com um universo projetado para a visão.  

Nesse contexto, o design de superfície permite transmitir informações sígnicas 

percebidas através das cores, texturas e grafismos nas mais diversas aplicações práticas, na 

maioria das vezes apresentada de maneira bidimensional. No entanto, “a noção de superfície 

como elemento bidimensional pode ser ampliada e passar a ser considerada uma estrutura 

gráfica espacial com propriedades visuais, táteis, funcionais e simbólicas” 

(RÜTHSCHILLING, 2008, p. 44). Desta forma, a compreensão de estampas e cores pode 

alcançar novos planos e estimular outros sentidos.    

Para o vestuário, intervenções têxteis, assim como o design de superfície e as cores, 

são características essenciais na transmissão dos conceitos imateriais das coleções. As cores, 

principalmente, “[...] constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, 

influindo no individuo para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou 

agir” (FARINA et al. 2011, p. 96). Sendo sinônimo de preferência ou repulsa para cada 

consumidor, diante de suas experiências e memórias vividas. 

As etiquetas e tags utilizadas nas peças de vestuário são interfaces comunicacionais, 

assim como as superfícies, que estabelecem relações intrínsecas com os usuários. As etiquetas 

têm como principal função comunicar informações dos produtos têxteis, tais como: marca, 

cor, tamanho, preço, uso, entre outras indicações relacionadas à sua composição. Já os tags 

têm como principal função representar a identidade da marca e apresentar o conceito da 

coleção. Segundo Treptow (2007, p. 167), “o tag é considerado um insumo indireto, uma 

matéria-prima que não é usada diretamente no produto em si, mas que é fundamental como 

elemento de identificação do mesmo”. É como um aviamento afixado ao produto que 

identifica a marca por meio do seu aspecto visual, pelos elementos gráficos que a compõem.  

Sendo assim, a configuração dessas interfaces permite adicionar informações 

relevantes ao produto para o consumidor percebido pelo fabricante. Indicação das cores e 
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design de superfície de uma peça de vestuário, por exemplo, essenciais na transmissão de 

mensagens ocultas até então para o público com deficiência visual. 

A deficiência visual limita o exercício da atividade de escolha do vestuário e de seus 

elementos constituintes, tornando o processo de compra e uso diário uma tarefa excludente de 

autonomia. Assim como aprendemos a compreender o mundo pela linguagem visual desde a 

infância, para os deficientes visuais a aquisição de uma nova linguagem, um novo método de 

referência na percepção do mundo se faz necessário, como a expressão tátil, essência deste 

estudo. 

Neste sentido, com ênfase na aplicação do design de superfície e na identificação das 

cores, essa pesquisa visa a solução de problemas relacionados ao consumo de produtos de 

moda para deficientes visuais, tendo em vista os princípios do design universal, critérios da 

usabilidade e a acessibilidade para a inclusão social. 

 

1.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Segundo o último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE realizado em 2010, o Brasil tem mais de 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de 

deficiência visual. Trata-se de um número considerável, representando quase um quinto da 

população brasileira, 18,7% (IBGE, 2010). Dados da Organização Mundial da Saúde – OMS, 

apontam que, cerca de 39 milhões de pessoas são totalmente cegas pelo mundo, sendo que 

285 milhões possuem limitações severas, e a cada ano surgem de 1 a 2 milhões de casos 

novos de cegueira (ONU, 2013). Contudo, é necessário ter em mente que existem muitos 

tipos de deficiência visual, causas e graus de deficiência, podendo ser manifestadas de 

maneira congênita ou adquiridas.         

O grupo de pessoas com deficiência visual pode ser definido por duas medidas: o nível 

de acuidade visual (o que se vê a determinada distância) e o campo visual (amplitude de 

alcance da visão), delimitado entre pessoas cegas e pessoas com baixa visão ou visão 

subnormal (CONDE, 2012). A cegueira acontece quando há a perda total da visão ou 

insignificante capacidade de enxergar, e a baixa visão se caracteriza “pelo comprometimento 

do funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção” (NOWILL, 2016). 

Pode-se diferenciar, também, esses dois grupos por pessoas que necessitam de leitura especial 

(cegos), o braille por exemplo, e pessoas que leem por meio de textos ampliados ou recursos 

óticos especiais (NOWILL, 2016). 
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Diante da abrangência do grupo de pessoas com deficiência visual, seja por sua 

capacidade de percepção visual ou pela ocorrência adquirida ou congênita da perda, ainda 

existem outros grupos que se encaixam nesse núcleo, como os idosos e os daltônicos (pessoas 

que apresentam deficiências na percepção cromática). 

Em relação à escolha das peças de vestuário pelos deficientes visuais, as dificuldades 

de interação e do manuseio das etiquetas têxteis, podem influenciar a dinâmica do consumo, 

por parte dessa parcela significativa da população, como mostram os dados estatísticos. Isso 

ocorre, desde o reconhecimento das peças, no momento da compra, onde muitas informações 

devem ser transmitidas, como as cores, texturas, dentre outras interferências têxteis, como 

também, a dificuldade de acessar as informações técnicas dos produtos (como o preço, 

tamanho das peças e informações de manutenção e conservação), até sua escolha diária pelas 

peças do vestuário em seus guarda roupas. 

A exclusão de um mundo em cores é um dos fatores mais prejudiciais da deficiência 

visual. Grande parte das informações visuais relacionam-se com às cores, assim como, uma 

das características mais proeminentes do vestuário está atrelada a elas. As cores são como 

códigos que transmitem sensações, por isso fazem-se tão importantes nas escolhas dos 

consumidores. 

Assim, as cores fazem parte de uma parcela significativa na comunicação publicitária, 

resultando em mensagens diferentes conforme o uso de determinadas combinações de cores, 

exaltando e excluindo significados. Tornando-se essencial na apresentação de muitos produtos 

e interfaces com os usuários. Para os deficientes visuais todo este espectro visual determinado 

pelas cores é inexistente, assim como a assimilação de desenhos bidimensionais como as 

estampas. 

No processo de concepção das etiquetas usadas nas roupas ou tags, a utilização do 

método de usabilidade permite estabelecer parâmetros de conforto, segurança e desempenho, 

objetivando atender às necessidades dos consumidores. Nesse mesmo sentido, somam-se os 

conceitos do design universal e da acessibilidade por estarem intrinsecamente ligados à 

inclusão das pessoas com deficiência visual. Destaca-se também, a tecnologia assistiva, que 

visa propiciar as pessoas com deficiência e/ou com limitações de ordem física e cognitiva 

recursos e serviços que atendam às suas respectivas necessidades, melhorando a qualidade de 

vida e a inserção desses indivíduos no meio social. Portanto, diante dos recursos disponíveis 

espera-se contribuir na comunicação informacional dos artigos têxteis. 

Essas lacunas na comunicação das etiquetas têxteis para os deficientes visuais podem 

ser beneficiadas, também com a norma da ISO 9241. De acordo com a norma estabelecida 
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pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) NBR ISO 9241-11 (1998) o termo se 

refere ao uso de um sistema por um usuário em busca de um objetivo específico em um 

contexto demarcado, sendo caracterizada pelo nível de eficiência, eficácia e satisfação 

alcançado durante a relação de uso.   

Por isso, considera-se de suma importância desenvolver projetos de design centrado no 

usuário, que neste caso, é uma pessoa com deficiência visual – que não tem a mesma 

perspectiva de análise, tão pouco a mesma expectativa sobre os objetos, como aqueles que 

não possuem a deficiência visual. Para os deficientes visuais a formação das imagens e 

conceitos, se estabelece por meio de estímulos táteis, auditivos, olfativos e através do sistema 

gustativo. 

Nessa perspectiva, as informações que precisam ser inseridas nas etiquetas e tags 

têxteis, devem ser elaboradas respeitando as necessidades de interação dos usuários com o 

vestuário. As informações que comunicam os diversos aspectos técnicos e características do 

produto, que são manuseadas no momento da procura e compra, até o momento da escolha 

diária das peças de vestuário, onde relações práticas e simbólicas são estabelecidas. 

A criação dessas interfaces, muitas vezes, é atribuída a um designer gráfico que 

desenvolve todos os elementos visuais das etiquetas e tags. Esses profissionais durante a sua 

formação e prática profissional em poucas situações, recebem informações das demandas de 

públicos de menor visibilidade no cenário econômico. Nesse sentido, se acentua a importância 

do interesse dos profissionais de moda e de empresas especializadas nesses produtos, que com 

os recursos do design de superfície, podem contribuir na idealização de projetos visando à 

possibilidade de acesso dos deficientes visuais aos seus produtos.    

Para tanto, buscou-se a parceria da empresa catarinense Tecnoblu, que está no 

mercado há mais de 20 anos, desenvolvendo etiquetas e tags personalizados e complementos 

para a indústria de moda nacional e internacional, se posicionando no mercado como uma das 

maiores empresas no setor de identificação e identidade de marca priorizando o fator inovação 

como parte essencial de seu branding. A proposta da etiqueta tátil para deficientes visuais será 

desenvolvida no seu processo industrial, priorizando as necessidades do usuário, foco dessa 

pesquisa, como referencial.     

Desta forma, uma etiqueta ou tag que possibilite aos deficientes visuais identificar as 

cores e o design de superfície de uma peça do vestuário, beneficiará estes usuários não apenas 

no tocante ao acesso dessas informações (cores e design de superfície), mas, também, no 

tocante a personificação da sua identidade por meio do vestuário, e ainda, a possibilidade de 

inseri-los na sociedade de consumo de maneira mais autônoma. 
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Diante das questões abordadas chegou-se ao seguinte problema de pesquisa: Como 

desenvolver uma etiqueta tátil para os deficientes visuais (pessoas cegas, com baixa visão, 

daltônicos e idosos) com elementos do design de superfície que atenda suas necessidades de 

identificação e reconhecimento do vestuário durante a compra e no uso diário? 

 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Propor etiquetas táteis para deficientes visuais com elementos do design de superfície 

que atendam suas necessidades de reconhecimento do vestuário. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1) Identificar os elementos do design de superfície para produtos têxteis; 

2) Abordar as contribuições do design gráfico nos aspectos visuais das etiquetas e tags; 

3) Verificar os materiais utilizados nas etiquetas e tags; 

4) Descrever as características visuais e táteis das etiquetas e tags; 

5) Conhecer as especificidades dos deficientes visuais; 

6) Identificar os princípios do design universal, da acessibilidade e da usabilidade;  

7) Verificar a aplicação prática da linguagem tátil destinada aos deficientes visuais. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

As etiquetas têxteis voltadas aos deficientes visuais, cerne deste estudo, são uma das 

ferramentas que podem possibilitar o acesso dessas pessoas ao consumo do vestuário. As 

superfícies são o contato mais direto dos deficientes visuais com o mundo, mas quando essas 

superfícies não podem ser percebidas pelo tato, grande parte das informações não é acessível 

e, consequentemente, reconhecida. Este é o caso do design de superfície, caracterizado, 

muitas vezes, puramente por seus aspectos visuais. A principal motivação para a pesquisa está 

na possível contribuição para a identificação e interação do design de superfície de uma peça 

do vestuário pelos deficientes visuais, área de grande interesse da pesquisadora. 
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Nas etiquetas técnicas algumas informações são obrigatórias, como: nome, razão 

social ou marca registrada; país de origem; nome das fibras têxteis ou filamentos têxteis; 

tratamento de cuidado para manutenção e conservação do produto têxtil e a indicação de 

tamanho ou dimensão da peça. Quando essas etiquetas são feitas em braille, muitas vezes só 

informam um item desta lista, os cuidados de manutenção e conservação e as demais 

informações não são transmitidas. Além disso, da falta de informações relacionadas ao fabrico 

das peças, outras características importantes dos produtos igualmente não são informadas, 

como as cores e padronagens.   

Assim, a interação entre usuário deficiente visual e as etiquetas – interfaces interativas 

– caracteriza-se por uma comunicação insipiente, destituída das relações práticas e simbólicas 

atreladas ao vestuário acessadas por quem vê.  

Após analisar as possibilidades já existentes no mercado e pesquisas científicas que se 

propõem a desenvolver alternativas para que os deficientes visuais possam, principalmente, 

identificar as cores das peças do vestuário, algumas inadequações e necessidades ainda não 

supridas foram apontadas.  

A primeira diz respeito às etiquetas que se utilizam do braille, exclusivamente, como 

artifício para a identificação das cores, pois uma parcela pequena da população com 

deficiência visual compreende a linguagem em braille, além da dificuldade na produção pela 

falta de acesso do material específico como o papel e a máquina de impressão.  

Por outro lado, outras ferramentas da tecnologia assistiva, como a utilização do 

QRCode ou Radio Frequency Identification – RFID, dependem de equipamentos específicos 

que podem não ser de fácil acesso para grande parte da população com deficiência visual.  

É importante ressaltar que, não foram encontradas interfaces que possibilitem a 

percepção dos deficientes visuais de elementos do design de superfície no vestuário, aliada as 

informações cromáticas. 

Com o intuito de possibilitar o acesso mais amplo possível deste público ao consumo 

de artigos de vestuário e promover o entendimento de elementos do design de superfície, a 

proposta desta pesquisa é desenvolver uma etiqueta/tag que por meio do tato o usuário possa 

sentir e, portanto, “ver” o rapport1 da estampa de determinada peça do vestuário, bem como 

a(s) cor(es) contida(s) no desenho. 

A percepção tátil não depende do conhecimento prévio de alguma linguagem ou da 

aquisição de algum aparelho ou ferramenta para informar o leitor de determinada superfície. 

                                                
1 O rapport é uma estrutura preestabelecida de repetição, da qual os módulos são compostos. Com o encaixe dos 
módulos forma-se a superfície estampada (RÜTHSCHILLING, 2008, p. 64). 
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O que permite ao deficiente visual perceber o formato de uma flor, por meio da percepção 

tátil, são as memórias adquiridas ao longo da vida, ou por intermédio de associações feitas a 

partir do seu próprio repertório adquirido por diversos métodos de conhecimento tátil, no caso 

da deficiência visual congênita. Desse modo, minimizam-se as inadequações mencionadas – a 

saber: pouca disseminação da linguagem braille e a necessidade de algum equipamento 

específico. 

Assim, pretende-se com esta pesquisa, divulgar e incentivar os profissionais ligados 

aos âmbitos da moda e do design para uma abordagem que enfatize a conscientização do 

design universal e do desenvolvimento de interfaces e produtos que possibilitem maior 

acessibilidade dos deficientes visuais em um mundo projetado para quem vê.   

Pelo exposto, a pesquisa demonstra relevância acadêmica, profissional e, 

principalmente social, visto que investiga a solução de problemas na percepção do vestuário 

pelos deficientes visuais por meio de um produto de inovação, em plena comunicação com o 

usuário, temas estes que, até então, foram pouco explorados, tanto na academia quanto na 

indústria têxtil. Além disso, como apontam os dados já relatados, uma parcela significativa da 

população brasileira e mundial apresenta algum nível de deficiência visual, portanto há um 

público emergente, pouco explorado pelas empresas que necessita de soluções para diversos 

produtos e interfaces. Para melhor esclarecimento da população de interesse da pesquisa, 

aborda-se na fundamentação teórica: a diferenciação entre pessoas cegas, deficientes com 

baixa visão, idosos e daltônicos. 

 

 

1.5 METODOLOGIA 

 

Quanto a metodologia, o presente trabalho utilizou como investigação a pesquisa 

qualitativa, quanto ao problema de pesquisa, com caráter exploratório e descritivo relacionado 

aos objetivos, tendo em vista atingir os objetivos propostos. O estudo de campo, amparado 

pela pesquisa bibliográfica preliminar, foi realizado junto a Associação Catarinense de 

Integração ao Cego – ACIC, objetivando compreender as relações dos deficientes visuais com 

o vestuário, com o apoio da empresa parceira Tecnoblu do Estado de Santa Catarina, na 

realização dos protótipos das etiquetas táteis. 

Os detalhamentos dos procedimentos metodológicos foram contemplados no capítulo 

III.  
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1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

 Capítulo primeiro – Introdução: apresenta os tópicos que fazem a introdução da 

pesquisa. Iniciou-se com a apresentação do tema, elucidando o leitor sobre o universo imerso 

que a pesquisa se aprofundou. Em seguida a contextualização do problema evidenciando as 

principais questões que levaram a sua investigação. Os objetivos, geral e específicos, 

convergiram para o foco principal da pesquisa e base teórica, suporte para chegar a proposta 

pretendida. A justificativa mostra a relevância da pesquisa, em termos sociais, acadêmicos e 

profissionais. A metodologia relata os procedimentos metodológicos, dos quais a pesquisa 

será guiada. E a estrutura do trabalho, que encerra o capítulo, da qual enumera os pontos 

apresentados ao longo deste trabalho. 

 Capítulo segundo – Fundamentação Teórica: contextualiza e aborda tópicos que 

dão sustentação para a resolução do problema de pesquisa. Foram abordados os seguintes 

tópicos: Design de superfície para produtos têxteis; Etiquetas e tags têxteis; Deficiência visual 

e O design universal e a acessibilidade. E por fim a conclusão do referencial teórico, que 

amarra todos os pontos explorados pelo capítulo.    

 Capítulo terceiro – Procedimentos Metodológicos: apresenta a metodologia da 

pesquisa, com o detalhamento de suas etapas, utilizadas para delinear o caminho 

metodológico da pesquisa.  

Capítulo quarto – Pesquisa de Campo: traz a análise dos dados obtidos nas 

entrevistas com os deficientes visuais e apresenta a empresa Tecnoblu, dando um panorama a 

respeito do histórico da empresa, seus produtos/processos e posicionamento de mercado. 

Capítulo quinto – Desenvolvimento dos Protótipos das Etiquetas Táteis: descreve 

o processo criativo das etiquetas têxteis para deficientes visuais com elementos do design de 

superfície.  

Capítulo sexto – Conclusão: traz as considerações finais a respeito da trajetória 

percorrida pela pesquisa, destacando, principalmente, a obtenção dos resultados e seus 

principais pontos de análise. 

Referências – apresenta a relação de todos os materiais publicados utilizados na 

fundamentação teórica obedecendo as Normas da ABNT 6023/2018. 

Apêndice A: Apresentação do projeto para a empresa Tecnoblu 

Apêndice B: Questionário/Roteiro aplicado na entrevista com a empresa Tecnoblu 

Apêndice C: Questionário/Roteiro da entrevista com os deficientes visuais 
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Apêndice D: Painel de aprendizagem das cores – Moldes para peças de madeira 

Apêndice E: Desenhos utilizados na produção do corte e gravação a laser 

ANEXO A: Autorização da empresa parceira Tecnoblu 

ANEXO B: Autorização da Associação Catarinense de Integração ao Cego – ACIC 

ANEXO C: Parecer do Comitê de Ética da UDESC 

ANEXO D: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Maiores de 18 anos 

ANEXO F: Consentimento para Fotografias, Vídeos e Gravações – Maiores de 18 

anos 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

 Neste capítulo abordam-se as principais teorias e temas relevantes que permearam a 

pesquisa bibliográfica, capazes de contribuir para o desenvolvimento de uma narrativa que 

enrede as nuances do problema projetado pela pesquisa. A construção desse repertório buscou 

apresentar pontos de intersecção entre as abordagens, com o intuito de estabelecer o estado da 

arte do estudo, visando compreender o universo de investigação, com o objetivo de propor 

uma interface/etiqueta têxtil com elementos do design de superfície. A Figura 1 traz o 

infográfico que apresenta todos os tópicos da fundamentação teórica.   

 
Figura 1: Infográfico da fundamentação teórica. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 
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2.1 DESIGN DE SUPERFÍCIE PARA PRODUTOS TÊXTEIS 

 

 O design de superfície, uma das ramificações do design, encontra-se nesse estudo 

como um dos principais elementos de investigação. Nesse sentido, alguns apontamentos se 

fazem importantes na compreensão das superfícies, como a construção de seus módulos e 

sistemas de repetição, e os processos de produção das estampas. A maioria das superfícies 

estampadas não possui sensibilidade pelo tato, apenas características visuais de interação. 

Uma das preocupações desta abordagem é instigar a percepção do design de superfície por 

meio dos outros sentidos, pensando em novas formas de apresentá-lo a públicos distintos.  

A expressão gráfica e o encantamento do homem pelas superfícies apontam um 

momento distante. A representação de desenhos e figuras expressavam seus hábitos 

cotidianos e suas crenças, nas superfícies das cavernas, em seus utensílios e mais tarde 

aparecem no tecido de suas roupas. O gosto pela decoração das superfícies aos poucos ganha 

novas imagens na estamparia e na azulejaria, que por meio da sua linguagem visual 

caracteriza-se como o prenúncio para o que chamamos hoje de design de superfície 

(RÜTHSCHILLING, 2008). 

Mas antes de tudo, precisa-se entender como as superfícies se configuram. Uma 

superfície é definida por duas linhas que coincidem ou por no mínimo três pontos que se 

localizam em uma linha (LEBORG, 2015), esclarecendo o termo em sua natureza. Também 

pode-se denominar as superfícies como elementos que delimitam as formas. Sendo assim, 

interpreta-se que as superfícies são elementos passíveis de projeção (RÜTHSCHILLING, 

2008). O intento do design de superfície está em projetar imagens sobre planos 

bidimensionais e tridimensionais. As superfícies, para os deficientes visuais, através do tato, 

são o sentido que os fazem conhecer e reconhecer o mundo. 

 O design de superfície, como sendo uma área de recente atuação no Brasil, abrange 

várias especificidades e especialidades. Isso se dá pela diversidade de atuação da profissão em 

diferentes atividades mercadológicas e materiais de produção. No entanto, todo o designer de 

uma forma ou de outra manipula as superfícies, atuando em interface com outros 

profissionais, seja um designer gráfico explorando diferentes tipos de papéis ou um designer 

de produto trabalhando na matéria prima de uma cadeira (FREITAS, 2011). 

 O trabalho do designer de superfície se caracteriza não apenas pelo suporte material de 

proteção dos elementos a serem trabalhados, mas também conferindo a superfície uma carga 

comunicativa e significativa por meio das informações percebidas pelos sentidos como as 

texturas, cores e grafismos. Nas palavras de Freitas (2011, p. 33), “[...] a função da superfície 



 31 

vai além de ser o invólucro de qualquer corpo existente ou suporte de matéria-prima. É 

também a camada de comunicação com o mundo exterior”. 

 Em especial, o trabalho do designer de superfície nos têxteis ou na estamparia, 

consiste na impressão de estampas sobre tecidos, no qual o designer cria desenhos próprios 

para os processos técnicos de estampagem e produção (RÜTHSCHILLING, 2008). As 

técnicas utilizadas por eles são as mais diversas possíveis, dependendo do projeto e de seu 

estilo de criação. 

 Para que se configure o design de superfície é preciso que a sua composição respeite 

alguns elementos que darão o tom da linguagem visual pretendida. Destacam-se os elementos 

básicos da comunicação visual em alguns itens: o ponto, a linha, a forma, a direção, o tom, a 

cor, a textura, a dimensão, a escala e o movimento. São eles que conduzem toda a informação 

visual em razão das combinações e variantes de composição de uma mensagem visual 

(DONDIS, 2015). O design de superfície utiliza-se desses elementos, assim como o design 

gráfico, com equivalências circunscritas ao seu objetivo de projeto, para transmitir suas 

mensagens. 

 

2.1.1 A construção do design de superfície 

 

 A metodologia para a construção do design de superfície depende de diversos fatores 

projetuais e restrições de mercado. Seja no processo produtivo, pelas exigências do público-

alvo ou pelas tecnologias disponíveis ao alcance do designer. No entanto, é na composição do 

projeto que se encontram métodos mais ou menos parecidos de execução. Tema a ser 

explorado a seguir. 

 Alguns elementos são fundamentais nesta sintaxe visual. As figuras ou motivos são os 

responsáveis por conferir o sentido da mensagem visual na composição. São formas ou um 

conjunto de formas não interrompidas colocadas em primeiro plano, ocasionando assim um 

contraste entre figura e fundo. Os motivos podem variar de tamanho e posição dentro da 

composição de acordo com a proposta idealizada pelo designer (RÜTHSCHILLING, 2008). 

Um exemplo de motivo é apresentado na Figura 2. 

 



 32 
 

Figura 2: Figura ou motivo.   

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 56. 
  

 

O segundo elemento de importância para a construção do design de superfície são os 

elementos de preenchimento. Esses elementos, geralmente, estão posicionados no fundo da 

composição e se apresentam na forma de texturas, grafismos ou outros tipos de interferência 

que preencham planos ou camadas. Mas também podem aparecer como o elemento principal 

como no caso de revestimentos ou papéis de parede, por exemplo, que o utilizam como 

motivo principal (RÜTHSCHILLING, 2008). Na Figura 3, as folhas de fundo representam os 

elementos de preenchimento. 

 
Figura 3: Elementos de preenchimento.   

 
Fonte: Disponível em http://www.timorousbeasties.com/shop/fabric/68/birds-n-bees-fabric/. 
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E o terceiro elemento visual de impacto são os elementos de ritmo. É o que dá força a 

composição, gerando tensões por meio da posição, da cor e de variâncias que distribuem esses 

elementos no espaço. Nas palavras de Rüthschilling (2008, p. 2) “os elementos de ritmo 

atuam como impulsos responsáveis pela ação de propagação do tratamento visual que vem 

cobrindo a superfície”. São chamadas também por essa autora, como ondas visuais que 

conferem continuidade e contiguidade da superfície trabalhada, trata-se da harmonia visual 

ritmando a composição. Na Figura 4, os elementos de ritmo são representados pelos pequenos 

riscos que circunscrevem as figuras centrais. 

 
Figura 4: Elementos de ritmo.   

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 87. 

 

Considerando a existência desses elementos, alguns princípios de composição 

aparecem em praticamente todos os projetos de superfície têxteis, o que se apresenta em 

detalhes a seguir. 

 

2.1.1.1 Princípios de composição 

 

 Apesar do design de superfície ser uma área de incidente interferência artística na 

liberdade de criação, alguns processos permanecem recorrentes na composição dos projetos. 

Nesse item abordam-se os elementos predominantes no processo criativo dos designers de 

superfície, elucidando as etapas e especificidades do percurso. 
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O elemento mais predominante no design de superfície é a repetição por meio de 

módulos, no caso das estampas corridas. Muitas vezes esse processo acontece pela utilização 

do rapport. A cerca de 2 mil anos atrás os chineses utilizavam blocos de madeira para criar 

um sistema repetido de motivos, e antes disso as mãos serviam como guia, uma espécie de 

carimbo para estampar os tecidos. Assim surgiam as primeiras matrizes (PEZZOLO, 2007). 

Essa influência continua sendo um dos principais métodos para criar superfícies. 

O módulo é a menor área onde encontram-se todos os elementos visuais das figuras ou 

motivos, chamado de unidade de padronagem. O padrão será gerado conforme a articulação 

entre os módulos ao longo da superfície, o que irá gerar a repetição ou rapport 

(RÜTHSCHILLING, 2008). A Figura 5 mostra um exemplo de composição de módulo. 

 
Figura 5: Módulo – unidade de padronagem.  

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 56. 
 

 

O encaixe dos módulos provoca pontos de encontro entre a junção de um módulo e 

outro de modo que quando colocados lado a lado e em sequência formam o sistema de 

repetição da composição. Grande parte da harmonia de um desenho provém da fluência visual 

conquistada pela repetição dos módulos (RÜTHSCHILLING, 2008). As medidas dos 

módulos dependem de cada projeto, mas normalmente eles são retangulares, herança da 

tradição têxtil da qual se media o tamanho a partir do comprimento e largura do tecido a ser 

estampado (FREITAS, 2011). 
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Para o design de superfície o sistema de repetição equivale a colocação dos módulos 

nos dois sentidos, largura e comprimento, onde por meio da continuidade do desenho 

configura-se o padrão da superfície (RÜTHSCHILLING, 2008). Há uma imensa variedade de 

possibilidades de encaixe dos módulos para conferir diferentes repetições. Nesse sentido, são 

várias as denominações para diferentes tipos de repetição, por exemplo: repetição em bloco, 

deslocamento de 50%, repetição tijolo, repetição rotativa, repetição espelhada e repetição 

coordenada (BRIGGS-GOODE, 2014). A Figura 6, demostra algumas dessas composições. 
 
 
Figura 6: Alguns tipos de repetição. 

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 57. 

 

 

 O módulo e o sistema de repetição são os elementos mais importantes na concepção de 

um padrão de superfície. Mas ainda há algumas outras variantes. Como os diferentes tipos de 

sistemas que movem os módulos, ou também aqui chamados de células. Os sistemas 

alinhados, por exemplo, são estruturas que não se movem em relação ao ponto de origem, 

aquele designado pelo criador onde inicia o módulo. Já os sistemas não alinhados garantem a 

possibilidade de deslocamento das células. Esses sistemas se referem as posições de repetição 

já mencionadas, onde há mudanças de rotação, reflexão e mudanças de origem no caso do 

sistema não alinhado (RÜTHSCHILLING, 2008). 

 Já o multimódulo é uma opção de arranjo mais complexo. A utilização desse sistema 

implica utilizar mais de um módulo para configurar uma composição. Um módulo deriva do 

outro criando mais possibilidades de combinação e mais variáveis de repetição. Na Figura 7, 

cada cor de pássaro representa um módulo diferente, assim como as tonalidades das folhas. 
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Figura 7: Multimódulo. 

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 59. 
 

  

O uso de técnicas visuais, extraídas da comunicação visual oferecem ao designer uma 

grande variedade para a expressão visual do conteúdo de sua linguagem (DONDIS, 2015). Na 

construção do design de superfície essas técnicas também podem ser utilizadas, já que seu 

trabalho compreende a projeção de imagens sobre superfícies. A cor é um dos elementos mais 

impactantes em uma composição de superfície. Desta forma, destaca-se a importância de seu 

aspecto vibrante e simbólico na criação de estampas. 

 

2.1.1.2 Cor 

  

 A beleza do vestuário muitas vezes esteve ligada a cor. Diferenças entre ricos e pobres 

nas sociedades ocidentais eram marcadas na Idade Média, em suas relações de poder, pela 

manifestação exemplar nas armas, nas armaduras e no fausto do vestuário. Como intento de 

manifestar seu poder, os senhores adornavam-se de ouro, joias e vestiam-se com cores mais 

preciosas, como a púrpura. As cores artificiais derivadas de minerais e vegetais sofriam 

complexas elaborações representando assim a riqueza de seu fabrico, enquanto os pobres 

vestiam-se de cores mais pálidas. Assim como assinala Eco (2013, p. 105), “é normal que um 

camponês vista tecidos brutos, não tocados pelo tintureiro, consumidos pelo uso, de um cinza 
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ou de um marrom quase sempre sujo” enquanto a riqueza das cores era como gemas preciosas 

aos olhos de todos. Na Figura 8 o colorido vibrante está em evidência. 

 
Figura 8: Les Très riches heures, du Duc de Berry, 1410-1411. 

 
Fonte: Disponível em http://mnuurwerk.nl/macht-pracht-1-open-monumentendagen-14-15-september-2013/. 
 

  

A cor é um dos elementos mais importantes do design de superfície. A combinação de 

seus matizes muda completamente a percepção da mensagem que se deseja comunicar, sendo 

determinante para a atração ou repulsa do objeto ou superfície pelo espectador (RUBIM, 

2004). 

A cor pode ser entendida em três dimensões. O matiz ou croma é a cor em si, existente 

em mais de cem números, divididos em diferentes categorias de acordo com suas 

especificidades. Os três matizes primários ou elementares são: amarelo, vermelho e azul. 

Quando se associam, misturadas, novos significados e qualidades são obtidos. A segunda 

dimensão é a saturação entendida como a pureza relativa de uma cor, do matiz ao cinza. 

Quanto mais saturada for a cor de um objeto ou superfície mais carregado estará de expressão 

e emoção aos nossos olhos (DONDIS, 2015). Dependendo da intenção uma cor saturada ou 

neutralizada correspondem a efeitos distintos no cérebro das pessoas, impactando-as com 

mensagens diferentes.  
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 A terceira dimensão da cor é a acromática, “é o brilho relativo, do claro ao escuro, das 

gradações tonais ou de valor” (DONDIS, 2015, p. 66). Está intimamente ligada as nuances 

percebidas por uma cor em suas várias intensidades tonais. 

 Uma das teorias mais consistentes relativas a cor é a elaborada por Goethe. A teoria 

foi publicada pela primeira vez em 1810, onde o poeta investigou uma série de fenômenos 

cromáticos físicos e psicológicos, um acumulado de três décadas de observação e reflexão em 

torno da interação da cor. Seus estudos eram sempre marcados por uma relação de harmonia 

entre arte e ciência, preocupando-se com a cor em primeiro lugar como um problema 

pictórico, depois como um fenômeno físico e químico e finalmente como um fenômeno 

fisiológico (CALVO, 2014). O círculo cromático de Goethe assinala as polaridades entre as 

cores, onde ao mesmo tempo conecta seus semelhantes. Através do círculo é possível 

compreender a variedade dos matizes (Figura 9). 
 

Figura 9: Círculo de Goethe. 

 
Fonte: CALVO, 2014, p. 98. 
 

  

Com isso, percebe-se como a visão sobre as cores é intrinsicamente determinada pelas 

condições individualizantes, da relação que cada pessoa tem com o meio e suas experiências 

durante a vida. Para os deficientes cegos todo esse espectro da cor é inexistente, desta forma, 

grande parte da informação não é percebida. 

A reação de cada pessoa perante determinada cor está subordinada as condições físicas 

e as suas influências culturais. As preferências pelas cores são altamente cambiáveis por 
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aspectos individuais de temperamento, clima ou idade (FARINA et al. 2011). Dentro da 

perspectiva do design de superfície pode significar escolhas por cores mais puras ou mais 

saturadas. Cada um é acometido por sensações cromáticas e acromáticas, positivas e negativas 

diante das cores.     

 A cor é o elemento mais emocional de todo o processo visual, como bem assinala 

Dondis (2015). As informações visuais se intensificam quando associadas a uma determinada 

cor. Além do caráter informativo atrelado a cor, significados simbólicos também se vinculam 

a seu espectro. E o mais interessante desse processo é que cada indivíduo percebe as cores de 

maneira distinta, envolto por suas experiências, como já dissemos.    

 Demonstração que se manifesta nas grandes cargas psicológicas empregadas nos 

movimentos artísticos do século XIX por intermédio da cor, como o impressionismo ou 

expressionismo. Seu papel era suscitar a sensibilidade do espectador, principalmente pelas 

paisagens e cenas do cotidiano. Assim, emoções diferentes nos são despertadas por diferentes 

matizes, seja observando um quadro ou um cartaz publicitário.  

 O impacto das cores, muitas vezes, é o responsável pela compra de determinada peça. 

Desta forma, o designer deve estar atento a cartela e a combinação acertadas das cores para 

enredar o consumidor. Outro elemento de grande impacto no desenvolvimento do design de 

superfície é a qualidade tátil de suas representações, aspecto de destaque a seguir. 

 

2.1.1.3 Textura 

 

 A textura é um dos elementos mais ricos para a criação do design de superfície. Ela 

pode ser percebida por dois sentidos, o tato e a visão. A textura pode ser usada para evidenciar 

apenas um dos sentidos ou em uma combinação dos dois, gerando um complexo de sensações 

e percepções sofisticado. Quando há a presença de uma textura tátil há invariavelmente a 

presença da textura ótica, no entanto, pode-se estar diante de uma textura somente percebida 

pela visão, como as linhas de uma página impressa ou padrões de tecido. O que difere uma da 

outra é a experiência. A sensação de tocar em uma superfície áspera é diferente da sensação 

de ver a mesma superfície (DONDIS, 2015). 

 Entretanto, “experenciar” a percepção tátil não ocorre diariamente no cotidiano 

daqueles que veem. Todos são muito mais estimulados a experimentar por meio da visão do 

que por qualquer outro sentido, são as experiências com as texturas, majoritariamente óticas 

em detrimento da sensibilidade tátil. 
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Discutindo-se sobre o processo de estimulação dos sentidos, a maioria dos veículos de 

comunicação se vale prioritariamente de estímulos audiovisuais para promover seus produtos, 

colocando a visão sempre em primeiro plano em razão de atrair o consumidor, enquanto os 

outros sentidos permanecem secundários na tarefa de aproximar o cliente de seus produtos ou 

serviços. Os consumidores são estimulados a pensar que a visão seja o sentido mais próximo 

de perceber a realidade concreta, desconsiderando “o fato de que esse sentido é apenas uma 

parte do conjunto de receptores de informações, sendo, assim, apenas uma parte da realidade 

percebida” (FREITAS, 2011, p. 37). O piso guiado é um bom exemplo de textura usado como 

ferramenta de acessibilidade de pessoas com deficiência visual (Figura 10). 

 
Figura 10: Textura utilizada para criação do piso guiado. 

 
Fonte: Disponível em https://www.boral.com.au/products/pavers-retaining-walls/pavers/commercial/tactile-
cautionaldirectional.  
 

  

Além do que, a textura como experiência tátil pode vir a ser um diferencial criativo 

para soluções de design, tanto de interfaces gráficas como de superfícies têxteis.  

 Já elucidados os principais componentes que configuram a construção do design de 

superfície, busca-se desvendar os processos mais utilizados na fabricação de estampas. 

 

2.1.2 Processos de produção de superfícies têxteis  

 

 Os processos de estamparia compreendem uma variedade diversificada de técnicas e 

ferramentas de produção. A escolha por determinado processo irá acarretar em um resultado 

visual distinto como superfície.  

 Para isso, precisa-se antes, diferenciar os padrões formados através da tessitura dos 

tecidos e aqueles, abordados em destaque no estudo, formados pela impressão sobre tecidos, 
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os estampados. Os padrões podem, de maneira geral, ser criados por quatro tipos de 

interferências: pela tessitura dos tecidos; pela tapeçaria; por bordados e rendas ou aplicação de 

estampas. A variedade de motivos é construída “durante a tecelagem (o que inclui o sistema 

jacquard) ou após esta, por meio de inúmeros processos de estamparia manual ou industrial” 

(PEZZOLO, 2007, p. 201), ambos são capazes de proporcionar efeitos interessantes. 

 Assim, o design de superfície abrange o design têxtil e outros diferentes segmentos, 

como a papelaria, a cerâmica, os emborrachados, plásticos e utilitários, como as peças 

decorativas feitas de louça (RUBIM, 2004). 

A estamparia percorreu um longo caminho desde as suas primitivas formas artesanais 

de impressão até as técnicas mais avançadas conhecidas hoje. Desta forma, a abordagem de 

suas variáveis faz-se importante. 

Classificam-se essas técnicas por alguns métodos de estamparia mais conhecidos e 

utilizados. Uma das técnicas mais antigas para estampar tecidos é o batik na qual uma 

imagem é estampada utilizando-se de alguma substância para a proteção do tecido antes do 

tingimento. Já a xilogravura ou processo de estampagem com gravura em relevo, utiliza-se de 

blocos de madeira, como carimbos que marcam os tecidos, ou ainda com placas de cobre ou 

através do cilindro rotativo, do qual ocasionou uma revolução quando da sua chegada. Há 

também a técnica de estêncil, como a serigrafia, a técnica de termo transferência ou transfer, e 

pôr fim a estamparia digital que tem propiciado expressivas mudanças no mercado têxtil 

(BRIGGS-GOODE, 2014). 

 A técnica batik é conhecida por sua milenar forma de estampar tecidos. O processo 

teve origem na Índia e parece se mantar inalterado. Para obter a impressão de estampas por 

meio dessa técnica a cera quente ou parafina devem ser aplicadas sobre o tecido seguindo o 

motivo, com o objetivo de isolar as áreas onde o tingimento não deve agir. A chamada 

estampa por reserva. Concluído o processo de tingimento a cera é dissolvida em água quente. 

A cada nova cor o processo é repetido até que se forme a composição final (PEZZOLO, 

2007). A Figura 11, traz uma estampa confeccionada neste método. 
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Figura 11: Estampa utilizando a técnica batik. 

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 22. 
 

 

 A estamparia em bloco de madeira também é conhecida há muitos séculos, remonta o 

século V. O trabalho consiste na fabricação de uma espécie de carimbos esculpidos na 

madeira, onde os motivos são formados para serem tingidos e impressos no tecido mais tarde. 

A matriz é colocada sobre a tinta, onde somente o perfil do contorno é molhado fazendo com 

que se forme uma fina linha de impressão sobre o tecido. Para iniciar o processo de 

estampagem o tecido deve ser estendido e preso em suas extremidades, o bloco de madeira é 

suavemente umedecido na tinta e assim usado como carimbo sobre o tecido (PEZZOLO, 

2007). O encaixe dos módulos deve ser bastante meticuloso para que a repetição se mantenha 

equilibrada, apesar da dificuldade de execução que imprimi esta técnica. Na Figura 12 um 

exemplo da execução da técnica. 
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Figura 12: Técnica de estampagem por blocos de madeira. 

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 23. 
 

  

O início da utilização do cilindro rotativo provém dos adventos da Revolução 

Industrial, também chamada de estampagem rouleaux, que foi desenvolvida por volta do ano 

de 1785 no momento em que a estamparia e a indústria têxtil já eram mecanizadas. Esse 

processo consiste em transferir para o tecido, sob pressão, o motivo gravado em rolos de 

metal, sejam eles de cobre ou ferro. Para cada cor os artesões faziam uma matriz e gravavam 

manualmente esses cilindros (PEZZOLO, 2007). Antes do aparecimento dos cilindros as 

placas de metal, onde os desenhos eram gravados, faziam as vezes do novo equipamento, do 

qual conseguia imprimir motivos de grande delicadeza e linguagem visual particular. A 

referência desse estilo de impressão ainda é usada, inclusive por influentes estilistas. A Figura 

13 traz um exemplar da técnica feito em chapa de cobre. 
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Figura 13: Estampa em chapa de cobre de 1761. 

 
Fonte: Pezzolo, 2007, p. 186. 
 

  

A técnica de serigrafia, desenvolvida no início do século XX permite elaborar imagens 

mais sombreadas, com um degrade de cores mais presente do que as técnicas conhecidas 

anteriormente, das quais a cor sólida e o aspecto linear dos motivos ficavam evidentes. O 

processo de funcionamento desse método se assemelha ao princípio do estêncil. Para que se 

produza um estêncil em papel as áreas que darão origem a estampa são cortadas, criando um 

molde vazado. Em sua maioria, a técnica é utilizada para desenvolver experimentos e 

estampas rápidas de maneira mais espontânea (BRIGGS-GOODE, 2014). A tinta é colocada 

dentro da circunferência vazada formando, assim, os motivos da estampa. Os benefícios desta 

técnica promovem desenhos fluidos e dinâmicos. 

Já nos anos 1960 a serigrafia passa por uma grande mudança, a utilização de cilindros 

rotativos, assim como os usados na estamparia por gravura em metal, fornecendo ao mercado 

um processo de baixo custo para uma produção em grande escala. Este novo processo consiste 

no preenchimento de tinta em telas cilíndricas, das quais rodam na mesma velocidade que o 

tecido. O tecido é pressionado entre uma placa e uma manta de borracha onde a tinta entrará 

em contato com a sua superfície pintando as áreas demarcadas pelo desenho. Assim como 

outras técnicas cada cor precisa de uma matriz, sua própria tela de impressão, para garantir a 
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separação adequada das cores (BRIGGS-GOODE, 2014). A Figura 14 mostra a produção por 

serigrafia. 

 
Figura 14: Serigrafia por cilindros rotativos. 

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 137. 
 

 

A estamparia por transferência ou transfer se mostrou como uma revolução quanto a 

quantidade de cores possíveis em uma mesma composição. A sua principal vantagem está na 

variedade da gama de tons alcançados pela técnica fazendo-se possível a impressão, inclusive, 

de imagens fotográficas. Seu princípio consiste na transferência de tinta ou impressão para um 

papel específico que adere a determinados tipos de tecido em condições especificas e 

controladas de calor (BRIGGS-GOODE, 2014).  

Esse método, também chamado de estamparia por sublimação, pode ser impresso por 

diversos meios inclusive o digital, hoje altamente popularizado pela indústria e com potencial 

de infinitas imagens ao seu alcance. No entanto, a sua limitação está em não ser possível a 

impressão em grande parcela dos tecidos. É necessária uma alta porcentagem de fibras 

sintéticas na composição do tecido para que seja possível o emprego desta técnica de 

estampagem. A coleção de Hussain Chalayan para a Puma explora a técnica de estampagem 

por sublimação (Figura 15). 
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Figura 15: Estamparia por sublimação.   

 
Fonte: Disponível em https://www.designboom.com/design/hussein-chalayan-x-puma-aw-2011-and-ss-2012/. 
 

 

A estamparia digital é uma técnica bastante recente no mercado em comparação as 

outras já mencionadas e amplamente utilizadas. Está no mercado a mais de vinte anos e 

possui inúmeras vantagens de produção e qualidade no resultado final do produto. A primeira 

está na possibilidade de produzir composições com todas as cores que desejar em várias 

camadas diferentes, sem depender de telas separadas para cada cor do desenho. A capacidade 

de imprimir nuances é infinita. Outra vantagem são as dimensões versáteis do tamanho das 

padronagens, com a estamparia digital podem ocorrer em tamanhos extensos dependendo da 

necessidade do cliente, sejam centenas de metros ou apenas para uma peça de roupa. Além da 

velocidade de produção que permite a diminuição dos custos e a capacidade de distribuição 

passa a ser muito maior (BRIGGS-GOODE, 2014). 

 Esse processo de impressão é possibilitado pelos jatos de tinta que inserem no tecido 

micro gotas de tinta, onde a estampa é controlada por um programa de desenho informatizado, 

o sistema CAD (Computer Aided Design – Projeto Assistido por Computador). Com o auxílio 

dessa ferramenta as imagens impressas podem ser exploradas com grande liberdade de 

criação já que o seu emprego origina vibrantes e intensas cores e sobreposições de camadas 

(BRIGGS-GOODE, 2014). O processo de impressão digital é exemplificado na Figura 16. 
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Figura 16: Impressão digital. 

 
Fonte: Briggs-Goode, 2014, p. 139. 
 

  

Existem ainda outras tantas técnicas de estamparia, principalmente manuais, a serem 

exploradas pelos designers. Contextualizaram-se os principais métodos utilizados por parte da 

indústria têxtil e alguns outros já um tanto perdidos no tempo e específicos para trabalhos 

autorais. A compreensão de como os processos de produção se organizam afeta as escolhas 

criativas que os designers terão que fazer, sendo capazes de gerar composições totalmente 

distintas. No geral são três as principais decisões a serem tomadas pelos designers, segundo 

Briggs-Goode, “a superfície ou o tipo de tecido; o corante apropriado; e o método de 

estamparia” (BRIGGS-GOODE, 2014, p. 122). 

Assim, diante da contextualização da abordagem teórica constatou-se que existem 

diversificadas técnicas e processos de estamparia, inclusive milenares, que podem ser 

visualizadas nas superfícies têxteis, pois englobam a criação de imagens que são projetadas 

nessas superfícies. No entanto, o trabalho do designer de superfície não se limita apenas aos 

elementos técnicos a serem trabalhados, mas também, aos aspectos ligados a informações que 

são comunicadas visualmente e podem ser percebidas pelos sentidos como as texturas, cores e 

grafismos. Já a metodologia para a construção do design de superfície irá depender dos 

processos produtivos, das oportunidades do mercado, das exigências do público-alvo ou das 

tecnologias disponíveis.  
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Para a construção do design de superfície destacam-se como principais elementos 

visuais as cores e as texturas, sejam elas percebidas apenas pela visão ou também através do 

tato. A cor é um dos símbolos mais impactantes na concepção de superfícies, percebida pelo 

espectador de maneira distinta já que sua condição envolve características emocionais e 

psicológicas, como apontada pelos autores que abordam o fenômeno cromático. A textura, 

quando compreendida de maneira tátil se torna um fator de diferenciação no produto 

aguçando a sensibilidade do consumidor. 

As técnicas e processos tecnológicos para a criação de estamparias apresentadas vão 

desde processos manuais, que podem individualizar os produtos, como processos que utilizam 

tecnologias digitais, disponíveis aos designers têxteis.  

No entanto, o universo estampado e suas qualidades visuais não são percebidas pelos 

deficientes visuais. A identificação dos grafismos e das cores das respectivas estampas é 

descrita por outras pessoas já que os arranjos dos desenhos não alcançam os outros sentidos 

da pessoa com deficiência. Desta forma, o intuito desta pesquisa é apresentar o plano 

bidimensional das estampas de maneira tridimensional, pela sensibilidade tátil, ao público 

com deficiência visual por meio de uma etiqueta que identifique as informações 

essencialmente visuais (desenhos e cores) das peças do vestuário. 

Etiquetas e tags são interfaces comunicacionais, que compreendem o estudo do design 

gráfico, tema que será abordado a seguir por meio das etiquetas têxteis. 

 

 

2.2 ETIQUETAS E TAGS TÊXTEIS 

 

 As etiquetas são interfaces comunicacionais que interagem fisicamente com os 

usuários, além de, estabelecer relações simbólicas com os mesmos. Diante da variedade de 

etiquetas e tags no mercado, onde coexistem diferentes construções de informação e, 

principalmente, de elementos visuais utilizados na elaboração da interface, a apresentação de 

suas variantes torna-se imprescindível. 

 Desde o seu surgimento, no século XIX, grandes mudanças ocorreram, tanto na sua 

composição gráfica e na escolha dos materiais, quanto na sua proposta de representação ao 

consumidor. Partes dessas mudanças também ocorreram pelo crescimento da profissão do 

design gráfico, profissional atuante no desenvolvimento de serviços, produtos e interfaces 

comunicativas, assim como as etiquetas. 
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 A seguir, descreve-se o percurso que a interface etiqueta tomou ao longo da história e 

suas principais influências por esse caminho. Todas essas transformações passam pelas 

expectativas e anseios dos consumidores pelo vestuário, e, assim por todos os artigos têxteis 

que o acompanham. 

 

2.2.1 O design gráfico das etiquetas e tags 

 

O início da atividade do designer gráfico passa pela criação do tipo móvel no século 

XV. Em vez do processo manual de transcrição dos livros, se tornou possível a produção de 

centenas de cópias de modo simultâneo e rápido. A primeira impressão, a bíblia de 

Gutenberg, foi o estopim para as mudanças que viriam na comunicação. O conhecimento 

passa a ser compartilhado a todos, deixando para trás a exclusividade da leitura para poucos. 

Neste começo não havia a dissociação da profissão do impressor para o designer gráfico, o 

mesmo profissional exercia as duas funções. Muitos deles, inclusive, ficaram conhecidos pela 

criação de tipos, o que tornava o trabalho muito mais autêntico, tanto como impressores 

quanto como designers (DONDIS, 2015). 

 Mas, a atividade do designer gráfico que se conhece hoje só tomou forma na 

Revolução Industrial no século XIX. Nesse período as técnicas de impressão e fabricação dos 

papéis mais sofisticados permitiu a criação de efeitos diferenciados, tanto nos textos quanto 

nas ilustrações. Curiosos pelo oficio, muitos pintores se interessaram pelas possibilidades da 

impressão e introduziram seus métodos em suas obras (DONDIS, 2015). 

 O profissional do design gráfico conhecido como artista comercial, intitulado 

inicialmente de forma pejorativa, era como a reunião das habilidades de um artesão ou artista 

aliado as necessidades funcionais da prática da impressão exigida pelo mercado. O artista 

comercial, hoje, foi substituído por um artista gráfico de grande expressão nas artes e no 

cotidiano das pessoas (DONDIS, 2015). 

 E é neste momento que surgem as primeiras interfaces gráficas para o vestuário. No 

século XIX, pelas mãos de Charles Worth, nascem as primeiras etiquetas. Worth, creditado 

como fundador da indústria moderna da Alta Costura, imprimiu o papel do estilista como 

criador de tendências (MACKENZIE, 2010). Junto dele, os grandes estilistas da época 

começaram a “assinar” suas coleções, assim como os artistas o faziam, inserindo uma etiqueta 

em suas peças, ou obras de arte (SVENDSEN, 2010). Essas etiquetas reforçavam a ideia de 

originalidade de suas criações, elevando seus nomes a admiração, estando sempre presentes 
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em suas peças. As etiquetas “constituíam uma garantia de que a peça era uma criação única”2 

(SIROTTI, 2000). 

Somente no século XX com a difusão de diversos movimentos artísticos que o design 

gráfico pode intensificar sua identidade própria como atividade. Assim como as artes, o 

design gráfico também compartilha do intento da comunicação visual, de uma ligação forte 

com as imagens, de falar por meio delas. A diferença para o design é que além de suas 

qualidades estéticas coexistem as determinações funcionais de projeto que o alinham com o 

mercado. 

Ainda no século XX, com a chegada do tecido sintético a identificação pelos materiais 

nobres utilizados na confecção das roupas confundia o consumidor, ávido pelas peças mais 

luxuosas fabricadas pelos melhores estilistas. A solução foi deslocar as etiquetas afixadas 

dentro das peças para seu exterior enaltecendo a identidade de quem a havia criado. Todos os 

artigos do vestuário eram marcados pelos nomes, monogramas ou logomarcas de seus 

fabricantes. O preço, deixou muitas vezes, de estar atrelado ao custo do material ou sua 

dificuldade de confecção para estar em uma instância simbólica de valor (LURIE, 1997). 

Nesse momento as etiquetas antes atreladas só a Alta Costura e, posteriormente, 

ligadas aos grandes alfaiates e costureiras, deram lugar ao espaço das grandes fábricas que 

viam neste artigo, assim como seus antecessores, um artificio eficaz na comunicação entre 

produtor e consumidor. As roupas passam a ter seus tamanhos padronizados, os modelos 

reproduzidos pelas costureiras nas revistas agora são fabricados em série. Diante dessa 

produção em grande escala, as etiquetas também precisavam acompanhar o caráter sequencial 

de fabricação, e sua principal função se concentrava em informar requisitos essenciais de 

compra, como tipo de modelo e tamanho (SIROTTI, 2000). 

 Desde então, as etiquetas mudaram em grande parte pelo material, pela grafia, pelos 

símbolos apresentados, mas não em sua função em comunicar informações a respeito dos 

artigos têxteis. Alguns itens foram acrescentados, como a existência de etiquetas de 

conservação e manutenção têxtil, antes inexistentes. Isso ocorreu a medida que as fibras 

sintéticas foram introduzidas no mercado e os consumidores não sabiam como proceder com 

seus cuidados de manutenção, necessitando de informações técnicas a respeito dessas 

interferências (SIROTTI, 2000). Mas outras informações permaneceram com o mesmo 

propósito de identificar a marca por sua logomarca, por exemplo. 

                                                
2 SIROTTI, G. The world of fashion labels and tags: thematic guide of the ultimate graphic collection. Modena: 
Happy Books, 2000. Tradução nossa. 
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É por meio desta interface e de seus elementos gráficos que as marcas comunicam 

suas intenções aos consumidores. Não mais como no passado, onde as etiquetas mostravam 

apenas quem as produzia ou ainda, para evidenciar a exclusividade de seus compradores, hoje 

elas falam dos próprios consumidores, do seu comportamento e do contexto cultural em que 

estão inseridos (SIROTTI, 2000). Isto, pois com o tempo, novas relações foram estabelecidas 

entre o usuário, consumidor e a interface.  

O trabalho do designer gráfico está em manipular os elementos visuais em função de 

comunicar uma mensagem visual. Grande parte do trabalho do designer é criar ou projetar 

imagens. Faz parte do seu papel como comunicador visual. E nesse processo alguns elementos 

visuais se evidenciam em função da mensagem pretendida. É o que acontece com as etiquetas 

e tags, pois são interfaces comunicacionais responsáveis pela transmissão de informações e 

suporte para diversas mensagens. 

 

2.2.1.1 A percepção das mensagens visuais  

 

 A criação de imagens sempre esteve presente na vida dos homens. A expressão por 

meio da imagem talvez seja a primeira linguagem adquirida pelas primeiras civilizações. Dos 

quadros pendurados museus a fora voltamos milhares de anos aos povos primitivos que 

usavam dos desenhos produzidos nas cavernas a sua língua primeira. A criação das imagens 

pretendia registrar e compartilhar mensagens, que mais tarde contribuíram para o 

desenvolvimento da linguagem escrita. Em absoluto, todas as imagens transmitem 

informações e mensagens a serem captadas por seus espectadores. Federico Zandomeneghi, 

artista impressionista do século XIX imprimi em seus quadros imagens vibrantes de cenas do 

cotidiano das mulheres (THE ATHENAEUM, 2018). A mensagem de A last look (Figura 17) 

pode ser entendida como a contemplação feminina sobre a beleza, no entanto, não existem 

absolutos quando fala-se de percepção. Cada espectador verá sobre sua perspectiva. 
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Figura 17: A last look, Federico Zandomeneghi, data desconhecida. 

 
Fonte: Disponível em https://www.the-athenaeum.org/art/full.php?ID=65778. 

 

 

Quando há uma mensagem pressupõe-se que há um emissor que emita as mensagens e 

um receptor que as receba. A posição do receptor é inconstante. Nada, em absoluto nos 

garante que a mensagem seja percebida do modo planejado. O receptor está imerso em um 

mar turbulento de intempéries, das quais, podem alterar o sentido da mensagem gerada pelo 

emissor. Até mesmo quando a mensagem visual compreende todos os aspectos para a 

interpretação completa do receptor existem muitos obstáculos pelo caminho. Uma pessoa 

daltônica, por exemplo, tem limitações a respeito da percepção de determinas cores, assim as 

mensagens exclusivamente baseadas na linguagem cromática quando não são totalmente 

anuladas são alteradas. É necessário passar por esse filtro para que a mensagem seja recebida 

(MUNARI, 1997). Cada receptor capta as mensagens visuais de maneira diferente, cabe ao 

designer perceber as perturbações de seus consumidores e projetar a sua linguagem para 

atingir de modo eficiente seu receptor. 

 A informação visual pode ser apreendida de muitas maneiras. Os componentes mais 

presentes nesse processo de percepção são de origem psicológica e cinestésica, fundamentais 

para o entendimento visual. Nossos hábitos são inteiramente relacionados com a maneira pela 

qual se percebe o mundo e interpretam-se as mensagens visuais. A interpretação é 

influenciada e muitas vezes alterada por questões psicológicas, culturais e de expectativa 
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sobre o ambiente em volta (DONDIS, 2015). Tudo isso diz respeito, também, aos estímulos 

aos quais todos são expostos. Uns geram entusiasmo e para outros não se dá a menor atenção. 

 O recebimento dessas mensagens ocorre em níveis de compreensão. O primeiro nível 

é representacional, compreendendo o olhar sobre o mundo e as experiências individuais, do 

ambiente onde se vive. O segundo nível é o abstrato, se relaciona com as emoções criadas 

pelas mensagens visuais. E o terceiro e último, o nível simbólico, existe na imensidão de 

símbolos criados e decodificados pelos indivíduos que correspondem a significados próprios. 

No entanto, há um entrelaçamento desses níveis, onde, muitas vezes, suas posições se 

confundem e se entrelaçam conforme a recepção de cada pessoa a informação visual 

(DONDIS, 2015). A determinação da importância de cada nível é dada por quem cria as 

mensagens visuais e orienta seu receptor a chegar no caminho para o entendimento da 

proposta. A escolha funciona como uma tática para o enredo da mensagem.  

O fator mais importante para a clareza da compreensão das mensagens visuais é a 

objetividade. Quanto mais objetivo for o arranjo visual mais acertadamente se dará a 

compreensão. Isso diz respeito as decisões tomadas na organização e criação da composição. 

Nas palavras de Dondis (2015, p. 29) “os resultados das decisões compositivas determinam o 

objetivo e o significado da manifestação visual e têm fortes implicações com relação ao que é 

recebido pelo espectador”. 

Grande parte de todo o aprendizado dos seres humanos se dá pela visão. A 

alfabetização do olhar não se relaciona com o estudo de alguma língua, é um repertório de 

todas as vivências interpretado de maneira individual. Seria a visão o único elemento 

necessário a compreensão visual? De fato, para quem não possui nenhum grau de deficiência 

visual esse sentido se apresenta como predominante na tarefa de perceber o mundo. Contudo, 

as informações visuais devem ser possíveis de serem acessadas por todos. A troca dos 

sentidos de ação pode ser redirecionada da visão para o tato, por exemplo. O mais importante 

para o entendimento pictórico é que “visualizar é ser capaz de formar imagens mentais” 

(DONDIS, 2015). Desta forma, todas as pessoas estão aptas a compreender as informações 

visuais que os cercam. 

Para que a mensagem seja expressa com exatidão, quem compõe as informações 

visuais deve estar atento ao processo de percepção de seu público alvo, administrando as 

técnicas e sabendo influenciar as respostas por meio dos elementos visuais de composição. 

Alguns desses elementos se mostram mais presentes que outros na concepção de etiquetas 

para o vestuário, o que virá a seguir. 
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2.2.2 Elementos gráficos das etiquetas e tags 

 

 A informação visual pode ser concebida por meio de símbolos ou de experiências 

vivenciadas ao longo da vida e armazenadas na memória. Os símbolos vão desde elementos 

simples até sistemas complexos de imagens e significados. 

Parte das informações contidas nas etiquetas aparece por meio de signos ou símbolos. 

Os signos compõem os códigos capazes de decifrar o conteúdo das mensagens, a sua 

existência abrange o significante e o significado, parte física da mensagem e parte 

decodificável da mensagem. A compreensão depende do repertório do usuário, suas crenças, 

suas vivências e sua experiência com a informação a ser traduzida (FORMIGA, 2011). O 

entendimento total dos consumidores por todos os símbolos contidos nas etiquetas depende, 

portanto, de vários fatores. É preciso levar em conta, também, alguns fatores humanos como 

idade, gênero e experiências pessoais que alteram a percepção das informações. 

O signo pode ser desmembrado em três níveis. O índice, o ícone e o símbolo. O índice 

se relaciona com a continuidade entre o significante e o significado na decomposição da 

mensagem. O ícone está diretamente ligado ao significante e significado, é percebido logo que 

se identifica o objeto. E o símbolo, nada mais é que o próprio signo tomado por conceitos e 

ideias identificadas por quem o lê (FORMIGA, 2011). 

Os símbolos de manutenção e conservação das peças do vestuário, por exemplo, 

obedecem a um sistema universal de códigos onde em diversas partes do mundo é possível 

decifrar suas informações. No entanto, nem todas as informações contidas nas etiquetas são 

símbolos universais. Existem especificidades de interface para interface, seguindo as 

indicações próprias da marca e do tipo de produto. 

Além das diferenças de informações técnicas e particulares de cada etiqueta ou tag, há 

também diferenças quanto ao layout dessas interfaces. A escolha por determinada 

configuração é gerenciada pelo designer gráfico no processo de criação desses artigos. As 

etiquetas técnicas, que contém informações essenciais ao cuidado com as peças do vestuário, 

sua origem e composição têxtil geralmente não sofrem grandes alterações entre marcas 

distintas. O fator mais variante é o tipo de impressão e o material de confecção. Já a tag é um 

artigo que sofre grandes mudanças entre marcas e produtos. Cada marca a usa como artificio 

para diferentes fins. O principal é a apresentação da identidade da marca, através da logo ou 

uma pequena descrição do seu posicionamento ou ainda informações mais especificas sobre o 

produto em si. 
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Alguns elementos gráficos aparecem com mais frequência entre as etiquetas e tags. 

Fazem parte de uma métrica da comunicação visual dessas interfaces. Na comunicação visual, 

de modo geral, existem elementos básicos que são como a estrutura para a concepção das 

imagens. Uns mais aparentes e outros nem tanto, dependendo da construção da composição 

visual. São eles: o ponto, a linha, a forma, a direção, a cor, o tom, a textura, a dimensão, a 

escala e o movimento. E ainda outros tantos elementos de efeito, como harmonia ou equilíbrio 

(DONDIS, 2015).  

Nesse sentido, parte-se de uma análise dos elementos gráficos e visuais das etiquetas e 

tags, bem como a identificação de sua categorização. Como não há uma sistematização ou 

padronização das etiquetas ao que compreende os aspectos de composição como as 

informações de referência, exceto as de conservação e manutenção têxtil, posição de fixação 

ou material de confecção iremos utilizar a terminologia utilizada por Schneider (2016) para 

determinar os tipos de etiqueta mais presentes no mercado, a saber: a) etiquetas técnicas; b) 

etiquetas promocionais ou tags; c) etiquetas institucionais e d) etiquetas comerciais. 

 

2.2.2.1 Etiquetas técnicas 

 

As etiquetas técnicas correspondem as etiquetas de conservação e manutenção do 

vestuário. São responsáveis por informar conteúdo específicos para o vestuário, o que 

concerne, principalmente, na simbologia de cuidados com artigos têxteis, além de outras 

informações fundamentais que caracterizam o produto. 

Quanto as informações técnicas das etiquetas de confecção a norma da ABNT NBR 

NM ISO 3758 procura estabelecer um sistema de símbolos gráficos para o uso de artigos 

têxteis, fornecendo informações a respeito do cuidado e manutenção das peças do vestuário, 

com o objetivo de prevenir danos aos artigos têxteis durante os processos de cuidado. A 

condensação dessas informações em símbolos visa informar de maneira mais objetiva e 

reduzida, para que comporte o espaço dedicado a elas na etiqueta e, assim, facilitar a 

compreensão do consumidor. A Figura 18 mostra um exemplo de apresentação de etiqueta 

técnica. 
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Figura 18: Etiqueta técnica. 

 
Fonte: Disponível em http://www.erimpress.com.br/etiqueta-composicao. 

 

 

O primeiro Regulamento Técnico do Mercosul Sobre Etiquetagem de Produtos Têxteis 

surgiu em 06 de maio de 2008, no qual aprova o regulamento e as normas que foram aderidos 

por todos os países do Mercosul, por isso a terminologia NBR NM ISO (ABNT; SEBRAE, 

2012). 

As etiquetas técnicas, que contém informações essenciais a respeito do produto têxtil, 

são normatizadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial (CONMETRO) que determina os itens a serem informados nas etiquetas, são eles: 

razão social; CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do fabricante; país de origem; 

composição das fibras que compõem os produtos têxteis; tamanho da peça e cuidados de 

conservação, e ainda fiscalizadas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e 

Tecnologia (INMETRO). 

 No entanto, muitas vezes não basta comunicar-se apenas pela simbologia têxtil. É 

preciso anexar informações que descrevam as características de cada símbolo para garantir o 

entendimento total do consumidor perante aquele símbolo. Infelizmente a maioria da 

população não compreende a maioria dos símbolos e age por intuição quando não há a 

descrição por escrito. Neste caso, elementos como linha e ponto se unem aos já aderidos. 

Os símbolos gráficos apresentam vantagens na interpretação de seus códigos em 

relação as mensagens escritas. Faz parte do processamento e memorização rápidos gerados 

pela ação das imagens em detrimento da linguagem escrita. Assim como afirma Formiga 
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(2011, p. 31), “um símbolo é suficiente para apresentar uma informação acessível a todos, 

sem precisar o reconhecimento da língua”. No entanto, para que isso aconteça é preciso que 

haja a disseminação do significado dos símbolos para a população, para que assim a 

identificação de cada processo de lavagem, por exemplo, seja prontamente reconhecida. 

Outros itens, também se fazem presentes no espaço circunscrito as informações 

essenciais do produto. Além dos já mencionados, cuidados de conservação por meio de 

símbolos ou textos, é preciso declarar na etiqueta razão social ou marca do fabricante ou 

importador; CNPJ do fabricante ou importador; país de origem; composição das fibras que 

compõem o produto têxtil e o tamanho da peça (ABNT NBR NM ISSO 3758, 2013). Esses 

elementos gráficos são dispostos de maneiras diferentes conforme o layout adotado pela 

marca.    

A International Association for Textile Care Labellin (GINETEX) é quem determina a 

base do sistema de etiquetagem universal por meio do estabelecimento de códigos de 

símbolos gráficos de conservação e manutenção têxtil a serem usados nos produtos têxteis. 

Apesar dos critérios internacionais de simbologia algumas particularidades são permitidas, 

para que as singularidades de cada região sejam preservadas, respeitando a interação 

interface-usuário. 

A GINETEX orienta que sempre se devem respeitar os códigos de proteção do 

consumidor, regionais e nacionais, já que algumas práticas são mais recorrentes em 

determinados locais e isto deve ser levado em consideração pelo produtor na elaboração das 

etiquetas têxteis de suas peças (ABNT; SEBRAE 2012). 

O início da proposta de regulamentação das etiquetas surgiu em 1973 abrangendo da 

fibra até a confecção, com o objetivo principal de comunicar ao usuário as informações 

básicas de conservação, fabricação e materiais têxteis utilizados na produção das peças. Esses 

parâmetros também servem para a concorrência leal entre os fabricantes. A implementação da 

etiquetagem têxtil propiciou um grande benefício para os consumidores na compreensão de 

todos os aspectos presentes em seu produto (ABNT; SEBRAE, 2012). Um dos mais 

significativos foram os símbolos de manutenção e conservação do vestuário (Figura 19). 
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Figura 19: Símbolos de manutenção e conservação do vestuário. 

 
Fonte: Disponível em http://www.ginetex.net. 
 

 

Existem ainda, outros tipos de etiquetas em uma peça do vestuário. Sem dúvida a que 

contém mais informações a respeito do produto têxtil são as etiquetas técnicas, no entanto, as 

etiquetas institucionais, comerciais e as tags também fazem parte da composição de 

informações dos artigos têxteis. Com relação a essas outras etiquetas não há nenhum tipo de 

regulamentação que padronize suas informações, por isso a existência de uma dissemelhança 

entre esses outros artigos. 

 

2.2.2.2 Etiqueta promocional ou tag 

 

As etiquetas promocionais ou tags fazem parte da apresentação que comunica o 

produto ao consumidor. Sua característica primordial é apresentar, por meio de elementos 

gráficos, a identidade visual da marca e, portanto, do produto. 

As tags também são interfaces comunicacionais importantes para informar 

características dos produtos de vestuário. A forma como são apresentadas é divergente entre 

as marcas já que cada uma tem a sua própria identidade e linguagem visual. Os elementos 

gráficos presentes nessas etiquetas são extremamente cambiáveis pela versatilidade de 

combinações visuais apresentadas por essa interface. Compreendem, assim, o espaço que a 

marca tem para comunicar o consumidor as suas intenções e referências de imagem 

significantes. 

Na maioria dos casos se propõe a estar presente somente no momento da compra e 

depois é descartada quando do uso do produto pelo usuário. Algumas vezes informações 

técnicas se encontram no verso da tag para facilitar a compreensão pelo consumidor no 
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momento de escolha da peça do vestuário. Na Figura 20, exemplo de tag e sua linguagem 

própria. 

 
Figura 20: Etiqueta promocional ou tag. 

 
Fonte: Disponível em http://michellesutherby.com/work/#/busybeeshirtco/. 
 

 

 No entanto, o espaço da tag pode adquirir novas funções de acordo com a proposta de 

cada marca. Um exemplo de ressignificação das tags foi proposto pela empresa que 

desenvolve artigos de identificação para o vestuário, a catarinense Tecnoblu. Na proposta da 

aludida empresa, as tags se transformaram em acessórios e brindes para os clientes, como 

porta óculos ou marca livros. A ideia surgiu quando um de seus clientes encomendaram 

bolsas em formato de tags, mudando totalmente o sentido para que elas foram criadas 

(MANTHEY, 2014). 

 Considerando as dimensões ocupadas pela tag é possível agregar valor ao produto 

usando desta interface para novas configurações de uso. 
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2.2.2.3 Etiqueta institucional 

 

 A etiqueta institucional, como já se mencionou, foi a primeira etiqueta a ser afixada 

nas peças de vestuário. O seu prestígio inicial foi moldado por novos sentidos, sempre 

atrelados ao valor simbólico das marcas, mas agora com status não exclusivo das masoins. 

 Sua característica de destaque assemelha-se muito com as etiquetas promocionais ou 

tags, no sentido de transmitirem a imagem visual da marca em suas interfaces. Recebem 

diversas variações de tamanho, material, tipo de impressão e posição de fixação. A Figura 21 

traz um exemplo de etiqueta institucional. 

 
Figura 21: Etiqueta institucional. 

 
Fonte: Disponível em http://exper.orderingsystem.co/fashion-label/. 
 

 

 A relação dos consumidores com as etiquetas institucionais demarca o caráter 

simbólico atrelado ao vestuário. A exibição de uma logomarca diz muito sobre a 

personalidade de quem as veste, e, desta forma, agrega ao indivíduo pequenos flashes de sua 

personalidade caracterizada pela escolha diária do vestuário. Desta forma, a criação desse tipo 

de etiqueta possui papel relevante na construção do produto como um todo. 

 

2.2.2.4 Etiqueta comercial 

 

 As etiquetas comerciais são aquelas que tem como característica principal informar a 

respeito das informações básicas de comercialização do produto, como preço, tamanho, 

códigos de barra e códigos importantes para rastreamento do fabricante ou do estoque da loja, 

entre outros. Sua interação com o usuário se estabelece apenas no momento da compra, 
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quando da aquisição de novos artigos têxteis, através de uma comunicação rápida em seu 

entendimento, sem artifícios estéticos empregados (SCHNEIDER, 2016). A etiqueta 

comercial pode ser vista na Figura 22. 

 
Figura 22: Etiqueta comercial. 

 
Fonte: Disponível em: https://oglobo.globo.com/economia/roupas-da-marca-zara-terao-etiquetas-eletronicas-
para-identificar-fornecedores-12544390. 
 

 

Contidas todas essas informações, a interface cumpre o seu papel no propósito de 

comunicar ao consumidor os itens relatados acima. 

 Diante do exposto, da categorização das etiquetas mais presentes nas peças de 

vestuário, passa-se a analisar os materiais mais utilizados em sua fabricação. 

 

2.2.3 Materiais das etiquetas e tags 

 

 A etiqueta é parte essencial na elaboração e comercialização das peças do vestuário. O 

seu principal objetivo está em facilitar a leitura dos usuários e instruí-los quanto as 

informações pertinentes aos produtos. Para isso, as etiquetas devem manter-se intactas durante 

toda a vida útil do produto para que essas informações não se percam. 

 A maneira pela qual esses elementos serão apresentados e impressos podem variar em 

algumas técnicas, conforme a preferência de cada marca. A etiqueta pode ser estampada, 

bordada, estampada por transfer a ser aplicado na peça confeccionada, por estampa 

serigrafada diretamente na peça confeccionada e tantos outros processos. A decisão por qual 



 62 
 

técnica utilizar fica a critério das marcas e suas propostas para aderir as etiquetas nas peças. 

As mais comumente utilizadas são as fixadas por um suporte têxtil em razão das diretamente 

impressas sobre os tecidos (ABNT; SEBRAE, 2012). 

A escolha pelos materiais das etiquetas e tags é um dos componentes mais importantes 

na construção desses artigos. A maioria dessas interfaces está em contato direto com o corpo 

e, muitas vezes, geram desconforto durante o uso em função de seu material, fazendo com que 

muitos usuários destaquem suas etiquetas das peças de vestuário. O maior malefício desse 

hábito é a perca de informações essenciais a respeito do produto, como os símbolos de 

manutenção, inseridos nas etiquetas técnicas, importantes no cuidado com as peças do 

vestuário ou a composição do tecido. 

Desta maneira, é importante conhecer e analisar os principais materiais utilizados na 

confecção de etiquetas ou tags dos produtos têxteis, com o intuito de perceber suas influências 

de construção. O levantamento dessas informações, em sua maioria, não foi encontrado em 

pesquisas científicas, desta forma a aquisição dos tipos de materiais se baseou no 

conhecimento empírico das etiquetas têxteis. 

  

2.2.3.1 Materiais - etiquetas técnicas 

 

O material mais utilizado na confecção das etiquetas de conservação e manutenção 

têxtil é o nylon. Esse substrato apresenta um custo benefício baixo para a produção em 

grandes quantidades. As etiquetas feitas a partir de materiais como o algodão, por exemplo, 

elevam um pouco mais os custos de confecção, embora sejam mais confortáveis ao toque em 

comparação as fabricadas em nylon.  

Assim, deve-se medir quais os benefícios entre um preço mais baixo no produto final 

ou a satisfação do consumidor em sua experiência com a marca. 

 As empresas que utilizam das próprias peças para aderir as informações ao produto 

ainda são minoria no mercado. O emprego desse método traz benefícios do ponto de vista da 

produção, já que diminui o tempo de confecção dos produtos, não precisando pregar as 

etiquetas nas peças, mas exige equipamentos específicos de impressão sobre os tecidos. 

 Existem também as etiquetas fixadas abaixo do colarinho das peças. Nesse caso, 

sobrepõem-se ao tecido das costas fixadas por pespontos ou coladas sobre a superfície do 

tecido. 
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2.2.3.2 Materiais - etiqueta promocional ou tag 

 

 A etiqueta promocional ou tag são artigos de grande variância entre as marcas e se 

mostram, como já se evidenciou, como uma interface importante na comunicação dos valores 

simbólicos da marca. O tipo de layout, cor, textura ou padronagem também, assim como na 

etiqueta institucional, está intrinsicamente ligado a linguagem visual proposta pela marca 

(SCHNEIDER, 2016). 

 Os materiais utilizados na fabricação dessas etiquetas ou tags geralmente são feitos em 

papelão ou material plástico, presos as peças por laços, lacres ou fitas incluindo sempre o 

logotipo da marca (SCHNEIDER, 2016). Aparecem também aquelas confeccionadas em 

tecido, embora menos comuns do que as de papel ou plástico. 

 

2.2.3.3 Materiais - etiqueta institucional 

 

 As etiquetas institucionais podem ser confeccionadas por diferentes materiais ou 

técnicas de impressão. Podem ser fixadas na parte interna ou externa do produto e suas 

qualidades gráficas são orientadas pela identidade da marca e do produto, além de 

interferências das tendências de moda. Nessas etiquetas podem ser aplicadas uma infinidade 

de características têxteis, de cores, texturas e de layout (SCHNEIDER, 2016). 

 A principal funcionalidade da etiqueta institucional é transmitir o nome da marca, bem 

como sua posição e identidade como marca por meio de um logotipo ou monograma que 

comprove que aquele produto é de origem. Os materiais utilizados para este fim são os mais 

variados possíveis, podendo ser apresentadas por etiquetas de algodão, bordadas ou 

impressas, de metal costuradas ao tecido, serigrafadas diretamente no produto ou sobre um 

tecido sobreposto a peça, e ainda tantos outros métodos (SCHNEIDER, 2016). 

Algumas dessas etiquetas também podem gerar desconforto, principalmente se 

anexadas internamente nas peças. Seja por um material com relevo muito pronunciado, pela 

utilização de pequenas peças de metal ou simplesmente pelas bordas pontiagudas causando 

atrito e incômodo na pele. 

Ante o exposto, salienta-se que é tarefa dos designers propor novos materiais que 

estejam alinhados com as necessidades dos usuários, tanto no que se refere aos parâmetros de 

usabilidade e de conforto, gerando condições favoráveis para a utilização prolongada da 

interface/etiqueta, tanto para os aspectos visuais que compõem seu design. Nesse sentido, 

acompanhar as inclinações do mercado e o posicionamento dos consumidores conduz ao 
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entendimento mais completo sobre o projeto. 

 

2.2.4 Características táteis das etiquetas e tags 

 

 As características táteis das etiquetas e tags são adquiridas pelo plano tridimensional, 

através de relevos, texturas e intervenções das mais diversas possíveis, sejam aplicações em 

metal, plástico, materiais têxteis, ou ainda impressas sobre as superfícies. A maioria dessas 

interfaces não possuem características em três dimensões, já que se propõem a comunicar 

apenas informações escritas, sem a preocupação de agregar a experiência tátil em sua 

construção. A Figura 23 exemplifica as possibilidades de criações táteis. 

 
Figura 23: Etiqueta com características táteis. 

 
Fonte: Disponível em https://pt.aliexpress.com/item/customized-paper-hang-tag-clothing-swing-tag-labels-
garment-bag-printed-tags-brand-care-labels-logo/32564765644.html. 
  

 

As interfaces que mais apresentam a tridimensionalidade em seu arranjo são as tags e 

as etiquetas institucionais, das quais, o fabricante está estritamente interessado em evidenciar 

sensações e informações visuais atraentes para seus consumidores. 

 A relação entre interface e usuário, se coloca em um diálogo constante entre o design e 

a cultura, buscando cada vez mais a sensibilidade sensorial como um artifício de proximidade 

entre os dois agentes (FREITAS, 2011). Desta forma, a intenção comunicativa tátil apresenta-

se como elemento de conexão com o usuário, capaz de promover novas experiências e 

relações de percepção. Esses novos meios de interação são fortes indícios de um consumo 

emocional de experiência, que explora os sentidos de maneira a aproximar o consumidor dos 

valores das marcas. Assim, o potencial das interfaces do vestuário mostra-se ainda mais 

abrangente. 
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 É na materialização das superfícies que os conceitos, aquilo que é imaterial, se 

transforma em significado. Com isso, a escolha dos materiais oferece a narrativa os sentidos 

que fortalecem ou enfraquecem o conceito, “isso porque é por meio da realização material que 

o conteúdo comunicativo e significante pode ser revelado” (FREITAS, 2011, p. 35). 

 O sentido tátil dessas interfaces pode vir a ser o artifício necessário para a percepção 

de informações das peças do vestuário pelos deficientes visuais, questão principal evidenciada 

por este estudo. 

 Desta forma, o material e as características visuais e táteis de uma interface dizem 

muito a respeito da comunicação daquele produto que se apresenta por meio deste artigo. 

Assim, a escolha por esses elementos determina os padrões de usabilidade da interface, tema 

abordado em seguida. 

 

 

2.2.5 Usabilidade nas etiquetas têxteis 

 

A usabilidade pode ser compreendida quando um usuário está diante de um sistema, 

na intenção de utilizá-lo, de forma a tentar alcançar um objetivo diante de um contexto de 

operação, sendo então caracterizada pelo nível de eficiência, eficácia e satisfação gerado por 

essa relação. Todas as especificidades que abrangem a usabilidade estão relacionadas na ISO 

9241-11, já mencionada neste estudo anteriormente. A sua principal diretriz implica na 

facilidade de utilização dos produtos em todos os ambientes, sejam domésticos ou 

profissionais, com menor nível de equívoco possível na relação usuário-produto ou na 

interação ser humano-computador, muitas vezes associada à usabilidade, no entanto, sua 

abrangência se associa a todas as interfaces comunicacionais. 

A usabilidade é definida como “a capacidade que um sistema interativo oferece a seu 

usuário, em um determinado contexto de operação, para a realização de tarefas com eficácia, 

eficiência e satisfação em um contexto de uso específico”. A estrutura da usabilidade (Figura 

24) está diretamente ligada ao diálogo entre o usuário e o sistema em um contexto de uso, 

sendo intermediadas por uma interface, cujo objetivo deve ser obtido com eficácia, eficiência 

e satisfação.  
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Figura 24: Estrutura da usabilidade. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019, adaptado de ISO 9241-11, 2016. 

 

 

Tendo como base esta estrutura da usabilidade, muitos autores desenvolveram metas e 

princípios para o design de interação decorrentes das experiências do usuário, no que diz 

respeito a projetar um sistema interativo que atenda suas necessidades.  

Nielsen (1995) define a usabilidade em cinco atributos: ser fácil de aprender 

(learnability), ser eficiente na utilização (efficiency), ser de fácil memorização 

(memorability), baixo número de erros por parte do usuário (errors) e satisfação ao utilizá-lo 

(satisfaction). Preece, Rogers e Sharp (2008) acrescentam mais cinco metas, são elas: 

Eficiência, Segurança, Utilidade, Learnability e Memorability, estas equivalentes às de 

Nielsen. Essas metas foram estudadas para utilização nos protótipos e são mais bem 

detalhadas a seguir. 

Eficácia: permite que o usuário alcance os objetivos iniciais de interação. Pode ser 

avaliada, quando uma tarefa é finalizada, em termos de qualidade do resultado esperado com 

o uso do produto. A avaliação da eficácia de um sistema pode ser feita por meio da resposta 

das questões:  

 

USUÁRIO

TAREFA

EQUIPAMENTO

AMBIENTE

CONTEXTO DE USO

PRODUTO

Resultado pretendido

Objetivos

Usabilidade: medida na qual objetivos
são alcançados com eficácia, eficiência
e satisfação.

Eficiência

Satisfação

Medidas de usabilidade

Eficácia
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1) A ferramenta digital permite realizar as necessidades de forma eficiente? 

2) As informações ou funções necessárias foram acessadas com facilidade? 

3) Foi possível finalizar as tarefas? 

 

Eficiência: refere-se à quantidade de esforço e recursos necessários para se chegar a 

um determinado objetivo. Os desvios que o usuário faz durante a interação e a quantidade de 

erros cometidos pode servir para avaliar o nível de eficiência da tarefa ou da interação com o 

produto. Refere-se à precisão e completeza com que os usuários atingem seus objetivos, em 

relação à quantidade de recursos gastos. O sistema precisa ser fácil para usuários leigos, mas 

flexível o bastante para se tornar ágil para atender as exigências dos usuários avançados. A 

avaliação da eficiência, no caso de um aplicativo, por exemplo, é feita por meio da resposta 

das questões:  

 

1) Após o usuário ter aprendido a utilizar um aplicativo, sua produtividade é de alto 

nível? 

2) Qual a estimativa de tempo que ele consumirá para usar o aplicativo em tarefas 

simples e cotidianas? 

3) Conforme o aprendizado do usuário, ele poderá utilizar funções mais avançadas no 

aplicativo? 

 

Segurança: o aplicativo deve proteger o seu usuário de possíveis erros de entrada e 

situações indesejáveis, ou seja, proteger o usuário de danos e frustrações em situações 

potencialmente danosas, aumentando-se o nível de alerta; previne o erro e se, mesmo assim, 

ele ocorrer, permite recuperação. A avaliação da segurança do aplicativo ou interface é feita 

por meio da resposta das questões:  

 

1) Se o usuário realizar uma ação indevida, ele pode retornar ao estado anterior? 

2) Os objetos localizados na interface (botões, barras, etc.) encontram-se nas posições 

ideais de forma que o usuário não pressione algo por engano? 

3) Antes de o usuário realizar alguma ação crítica, ele é consultado se é realmente de 

sua vontade completar tal ação? 

 

 Utilidade: mede o tipo certo de funcionalidades que o aplicativo deve realizar, 

portanto, um aplicativo para consultar dados da conta bancária deve ter todos os dados e 
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ferramentas necessárias para que o usuário complete suas transações bancárias. A meta de 

usabilidade “utilidade” é alta para um produto quando este, dentro de seu escopo, possuir 

todas (ou quase todas) as funcionalidades que o usuário precisa para concluir uma tarefa. Para 

medir a funcionalidade do aplicativo, sugere-se uma reflexão em torno das perguntas abaixo: 

 

1) O usuário consegue executar todas as suas tarefas com as funcionalidades 

oferecidas pelo aplicativo? 

2) O aplicativo realiza todas as funcionalidades que ele promete? 

 

 Learnability: significa “capacidade de aprendizagem”. Avalia a facilidade com que o 

usuário aprende a usar o aplicativo e os dispositivos de entrada de interação. Essa é uma meta 

importantíssima para aplicativos interativos, pois usuários não gostam de perder seu tempo 

aprendendo como usá-lo. Sugerem-se questionamentos para mensurar a capacidade de 

aprendizagem: 

 

1) Quanto tempo um usuário irá consumir para aprender a realizar ações simples no 

aplicativo? 

2) Quanto tempo é necessário para um usuário aprender a utilizar todas as 

funcionalidades disponíveis no aplicativo? 

 

 Memorability: significa “capacidade de memorização”, refere-se à facilidade de 

lembrar como utilizar os aplicativos, ou seja, não haver necessidade de realizar um novo 

processo de aprendizagem. A avaliação de Memorability de um aplicativo pode ser medida 

com as questões: 

 

1) O aplicativo utiliza uma navegação consistente e clara? 

2) As funcionalidades são representadas de forma intuitiva e lógica? 

3) Faz-se uso de ícones e cores autoexplicativas? 

4) Usam-se artifícios para facilitar ao usuário relembrar de como utilizar o aplicativo? 

 

Cada uma das metas da usabilidade descritas deve ser ponderada no momento do 

design do projeto, um exemplo são os aplicativos de trabalho que buscam a eficácia e 

eficiência como meta. Para ampliar os conhecimentos a respeito das aplicações destas metas 
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(Figura 25), destacam-se os seguintes pontos a serem observados, conforme os autores, 

Preece, Rogers e Sharp (2008): 

 
Figura 25: Metas de usabilidade e metas de experiência do usuário. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019, adaptado de Preece, Roger e Sharp, 2008, p. 41. 

 

 

Como podem ser observadas na Figura 25, as metas do projeto de interação, estão 

apresentadas no círculo mais central, com as qualidades intrínsecas ao produto de boa 

usabilidade: eficiente, eficaz, de fácil memorização, de fácil compreensão, seguro durante o 

uso e de boa utilidade. No círculo da experiência do usuário, são incluídas características que 

têm como ponto de partida a vivência da pessoa que usa o produto, tais como, divertido, 

emocionalmente gratificante, recompensador, incentivador da criatividade, esteticamente 

agradável, motivador, útil, interessante, agradável e satisfatório. Por isso, a aplicação das 

metas de usabilidade e da experiência do usuário no projeto de produtos e/ou serviços é 

fundamental no projeto do design de interação, podendo ser operacionalizadas com diferentes 

critérios, de acordo com o produto e as necessidades do usuário.  

Cockton (2014) destaca que as metas de experiência do usuário são uma evolução do 

conceito de usabilidade, que surge na segunda metade da década de 2000, sendo um dos 

aspectos da experiência do usuário. Assim, a partir do olhar do design de interação, além dos 

atributos de eficiência, qualidade da tarefa e satisfação de usuário, normalmente estudados em 

usabilidade, devem-se considerar outros atributos ligados a aspectos afetivos, sociais e físicos. 
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Todas as categorias de requisitos devem ser consideradas igualmente e devem ser 

definidos critérios de adequação (métricas) para cada requisito estabelecido, pelos quais será 

observado se o design desenvolvido atendeu às necessidades levantadas.  

Xexéo (2007) complementa, afirmando que as medições permitem identificar, com 

prontidão, divergências entre comportamentos planejados e obtidos ao longo do curso do 

projeto, possibilitando a adoção rápida de contramedidas necessárias. Na melhoria dos 

processos, a mensuração permite que se tenha um melhor conhecimento da eficácia do 

processo de desenvolvimento, através do acompanhamento quantitativo de diversos aspectos 

como produtividade, qualidade dos produtos desenvolvidos, acurácia de estimativas, entre 

outros. Esse conhecimento constitui a base para a realização das atividades de melhoria de 

processos.  

Diante destas explicações, pode-se entender que as métricas (medidas) podem ser 

utilizadas como um recurso para avaliar e aperfeiçoar não só o artefato que está sendo 

desenvolvido, mas, também, o processo pelo qual este é desenvolvido. Durante a atividade de 

identificar necessidades e estabelecer requisitos, poderá e deverá ocorrer interação, a fim de se 

conhecer melhor as necessidades e especificar melhor os requisitos. 

As atividades projetuais na criação de ideias que atendam aos requisitos do usuário 

estão subdivididas em duas atividades conceituadas, conforme Preece, Roger e Sharp (2008): 

 

Design conceitual: preocupa-se em transformar os requisitos e as necessidades do 

usuário em um modelo conceitual. 

 
Modelo conceitual é uma descrição do sistema proposto – em termos de um 
conjunto de ideias e conceitos integrados a respeito do que ele deve fazer, de como 
deve se comportar e com o que deve se parecer – que seja compreendida pelos 
usuários de maneira pretendida (PREECE; ROGER; SHARP, 2008, p. 61). 
 

A base para projetar esse modelo é o conjunto de tarefas do usuário ao qual o 

produto irá oferecer suporte. A melhor maneira de proceder para conseguir o melhor resultado 

é sem dúvida mergulhar nos dados dos requisitos e tentar criar uma empatia com os usuários. 

A mente tem que estar aberta às tendências de mercado, às tecnologias de ponta e ao processo 

criativo, mas nunca se pode esquecer o foco principal, ou seja, os usuários e o seu contexto. 

Design físico: o design físico envolve considerar questões mais concretas e detalhadas 

acerca do projeto, como o design do layout, da navegação ou comunicação dos menus, no 

caso de aplicativos, quais ícones utilizados nas etiquetas têxteis, por exemplo, cores, letras, 

etc. 
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Para compor o design de interação existem muitas metodologias indicadas por 

diferentes autores, utilizando conhecimentos de outras áreas, como da ergonomia, da 

usabilidade e do design gráfico, por exemplo. 

Dessa forma, o que se busca no projeto do design de interação é otimizar a relação das 

pessoas com os produtos para que elas desenvolvam suas atividades no trabalho, na escola e 

na vida cotidiana de forma produtiva e agradável. Mas especificamente, o projeto de design 

tem que assegurar que a utilidade dos produtos e a qualidade da interação estejam adequadas 

aos requisitos do usuário, às atividades da tarefa e ao contexto em que o produto será usado. 

Isto tudo deve levar em consideração a percepção e a facilidade de uso. O que é fácil para 

uma pessoa pode não ser para outra.  

Todos os princípios e as metas de usabilidade estão também relacionados com a 

expectativa prévia, como os aspectos culturais, o conhecimento relacionado com o contexto, a 

idade e o gênero. A experiência prévia pode afetar a forma como o usuário realiza a tarefa, 

pois experiências passadas podem ajudar a entender as novas tarefas. O desempenho das 

pessoas pode mudar com a idade ou não, determinado pelo contexto do uso, do produto e das 

experiências vivenciadas (TEIXEIRA, 2014).  

A usabilidade, nas etiquetas de roupas, pode ser abordada segundo dois referenciais. O 

primeiro diz respeito a eficácia na apresentação das informações aos usuários; e o segundo, 

diz respeito a maneira com que são fixadas no vestuário. A adequação destes dois referenciais 

é capaz de minimizar o desconforto, promovendo uma maior satisfação no uso (GARCIA et 

al. 2012). 

Todas as informações inseridas nas etiquetas precisam ser apresentadas de forma clara 

para que se comuniquem com eficácia com o usuário. Neste caso, a usabilidade também se 

relaciona com interfaces e produtos em razão da construção de seus elementos gráficos e 

imagéticos. A perda de informações nessa comunicação se traduz no malcuidado com as 

peças do vestuário, referente as informações contidas nas etiquetas de conservação e 

manutenção do vestuário quando perdidas, ou ainda no momento da compra quando 

informações importantes de identificação do produto não são transmitidas adequadamente, 

como o tamanho da peça por exemplo. 

Contudo, um fator importante nesse diagnóstico é o desconhecimento pelos usuários 

dos símbolos gráficos contidos nas etiquetas de conservação e manutenção do vestuário. 

Números convergem diante dessa afirmação, 35% compreendem algumas vezes o significado 

dos símbolos, 14% raramente entendem e 2% nunca entendem (GARCIA et al. 2012). Essa 

precariedade na compreensão de informações tão importantes também é uma questão de 
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ineficiência na usabilidade.      

Outra questão que abrange a usabilidade, são as relações de conforto entre interface-

usuário ou produto-usuário. Nas etiquetas isso fica evidente pela posição afixada nas peças e 

pelo material utilizado em sua fabricação. Os resultados da pesquisa de Garcia et al. (2012), 

apontam que a grande maioria das pessoas sentem desconforto ao vestir peças com etiquetas, 

em pelo menos alguma experiência de uso. Cerca de 87% dos usuários entrevistados 

assinalam essa resposta.    

Enfatizando que na maior parte dos casos, isso certamente ocorreu pelo tipo de 

material utilizado na fabricação das etiquetas, onde, quando suas extremidades em contato 

com a pele causam desconforto fazem com que, assim, os usuários sintam-se obrigados a 

descartar esses artigos. 

Diante disso, o usuário priva-se de informações importantes do seu produto, podendo 

causar danos irreversíveis em sua conservação, principalmente. Desta maneira, os aspectos da 

usabilidade devem ser levantados na fase de concepção das interfaces para que problemas no 

uso sejam minimizados. 

A usabilidade é fundamental para os usuários pelo contato direto com as interfaces dos 

sistemas ou dos produtos que utilizam. O propósito da usabilidade é facilitar a aprendizagem, 

a execução da tarefa, evitar os erros, ou seja, satisfazer todas as necessidades e exigências dos 

usuários. Por isso tudo, a aplicação de suas normas é importante no projeto de produtos, por 

beneficiar os usuários no contexto de uso e melhorar o design de interface do produto, bem 

como a experiência do usuário. Neste sentido, é necessário testar a usabilidade de um produto 

para certificar-se de que possíveis usuários trabalharão facilmente com ele.  

Para concluir, a avaliação da usabilidade é necessária, pois, se tornou um requisito 

fundamental na obtenção da satisfação do usuário. Dependendo do produto, para que seu uso 

seja fácil e agradável ao usuário, muitos testes de usabilidade devem ser realizados e 

observados nas interfaces. Mas, esse trabalho exige primeiramente uma seleção adequada dos 

métodos de avaliação de acordo com a finalidade de uso e as características do produto.  

Dessa forma, a presente abordagem contemplou as principais características de 

aplicação das métricas da usabilidade, que servirão na definição do método a ser aplicado na 

validação das etiquetas e tags propostas por este estudo, em uma futura entrevista realizada 

com o público alvo.  

Neste momento, aborda-se um tópico de relevância para este estudo, a deficiência 

visual, com destaque para: o olho e a visão, enfatizando como o sistema visual interpreta os 

estímulos visuais; a percepção das cores pela visão; como as imagens se constroem dentro do 
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sistema visual, dando ênfase a construção de imagens mentais propiciadas pelo tato aos 

deficientes visuais; as principais causas da perda da visão pela população; e por fim, a 

linguagem tátil como agente importante na reversão do sentido primordial pelo indivíduo. 

 
 

2.3 DEFICIÊNCIA VISUAL 

 

 Quando se analisam dados relacionados a algum tipo de deficiência visual, depara-se 

com números crescentes de indivíduos com dificuldades, sejam elas as mais variadas 

possíveis, de perceber o mundo pela visão. Não se trata somente de pessoas que nascem com 

a deficiência, mas também de pessoas que passam a enfrentá-la em certo momento da vida. O 

envelhecimento da população, também, se torna uma estatística presente nas causas apontadas 

como protagonistas nesse cenário. A visão vai se esvaindo com o passar dos anos, e assim 

novos sentidos são aprendidos para exercer as mesmas funções. Seja pela idade, por 

problemas congênitos ou por complexos traumas adquiridos, o acesso as informações e 

relações essenciais do cotidiano devem permanecer e ganhar novos significados através de 

novas maneiras de percepção do mundo. 

 A perda total da visão é caracterizada pela impossibilidade na apreensão de 

informações visuais do mundo. O indivíduo cego é aquele com acuidade igual ou menor que 

0,05 no melhor olho, já as pessoas que possuem baixa visão sua acuidade visual encontra-se 

entre 0,3 a 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica (BRASIL, 1999). A avaliação 

da capacidade visual é, portanto, medida pela acuidade – discriminação de formas – e pelo 

campo visual – capacidade de percepção da amplitude dos estímulos (NUNES; 

LOMÔNACO, 2008). As pessoas que possuem baixa visão podem diferenciar-se de acordo 

com a resposta visual a que são acometidas, podendo ser: leve, moderada, severa ou profunda, 

no caso do indivíduo que perdeu totalmente a visão, da ausência total a estímulos visuais. 

 Desta forma, o grupo de pessoas com deficiência visual atinge diferentes públicos de 

acordo com a sua limitação visual, são eles: cegos (pessoas com perda total da visão); pessoas 

com baixa visão ou visão subnormal (possuem algum nível de percepção visual); idosos 

(pessoas que perderam gradativamente a visão ao longo dos anos e apresentam dificuldade em 

visualizar objetos ou superfícies) e daltônicos (pessoas que apresentam dificuldade na 

percepção das cores, variando em níveis distintos). 

Dados da Organização Mundial da Saúde – OMS afirmam que cerca de 39 milhões de 

pessoas pelo mundo são totalmente cegas, sendo que 285 milhões possuem limitações 
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severas, e a cada ano de 1 a 2 milhões de pessoas adquirem algum grau de deficiência (ONU, 

2013). No Brasil, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE de 2010, 6,5 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência (IBGE, 2010).  

Dentro do universo de 6,5 milhões, mais de quinhentas mil pessoas (528. 624) são 

cegas e mais de seis milhões de pessoas (6.056.654) possuem baixa visão ou visão subnormal, 

com permanente dificuldade de enxergar (NOWILL, 2016). Dados que confirmam a 

eminência da criação de produtos que incluam o público deficiente visual.    

Para isso, busca-se em um primeiro momento compreender como o sistema visual é 

articulado, evidenciando seus mecanismos de funcionamento e, assim, caracterizar as 

principais causas de perda de visão. Além de contribuições para o entendimento da percepção 

das cores pelo olho humano, parâmetro de grande relevância para o estudo de métodos de 

identificação das cores pelos deficientes visuais. E, por fim, a linguagem braille e tátil como 

agentes que ressignificam os sentidos. 

 

2.3.1 O olho e a visão 

 

 A percepção visual faz parte de um sistema psicológico e neurológico constituído 

pelos cinco sentidos, o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. Assim, os olhos não são 

os únicos instrumentos na linguagem visual, além da visão se caracterizar por um processo 

que emprega diversos órgãos especializados. A percepção visual é classificada em três 

operações: as de origem óptica, química e elétrica nervosa (AUMONT, 2011). 

 A característica óptica da visão costuma ser comparada, em estudos ligados ao sistema 

visual, com uma máquina fotográfica em miniatura diante da importância da captação da luz 

em exercer suas funções. O princípio de captura dos raios luminosos refletidos da superfície 

dos objetos é o que dá origem a percepção das imagens pelo aparelho óptico humano, como o 

mecanismo de uma câmara escura, origem das primeiras impressões fotográficas 

(GUIMARÃES, 2004). 

 O aparelho óptico humano é composto por três camadas, a esclerótica, a coróide e a 

retina, e ainda por três meios de refração, o cristalino, os humores aquosos e o vítreo. A 

camada esclerótica é quem dá a forma arredondada ao olho, caracterizada por ser a camada 

mais externa. Na sua parte interior ou frontal é chamada de córnea e sua parte posterior de 

nervo óptico, do qual leva os impulsos elétricos ao cérebro (GUIMARÃES, 2004). O sistema 

é representado na Figura 26. 
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Figura 26: Aparelho óptico. 

 
Fonte: Disponível em http://www.grupoaltavista.com.uy/la-metamorfosis-del-ojo-a-traves-de-la-seleccion-
natural/lentes-lentes-de-sol-lentes-de-contacto-lentes/. 
 

 

 A camada intermediária do olho, a coróide, após ultrapassar a córnea, a luz atravessa 

sua superfície por meio da pupila. A íris, parte que envolve a pupila é como um diafragma que 

regula a entrada da intensidade de luz. Atrás da pupila está o cristalino, caracterizado como 

uma lente biconvexa, da qual, converge os raios luminosos para a camada inferior, a retina. O 

foco da imagem é conduzido pelos músculos ciliares, capazes de aumentar ou diminuir a 

refração da luz. O cristalino está envolto por esses músculos (GUIMARÃES, 2004). 

 A última, das três camadas do sistema visual, a retina, é uma membrana fotossensível 

que reveste a parte interna do globo ocular. Dela são originadas outras camadas, no entanto, a 

responsável pela visão é a chamada camada nervosa, composta por cerca de 130 milhões de 

células, das quais 100 milhões, aproximadamente, são os bastonetes. Os bastonetes são 

sensíveis a luz e as mudanças tonais, mas não tem sensibilidade a percepção da cor em si. Os 

cones, cerca de 3 milhões dessas células, são sensíveis as cores (GUIMARÃES, 2004) através 

de sua sensibilidade aos fótons que incidem sobre os olhos (SENA, 2009). Essas células 

comportam moléculas de pigmento, que contém uma substância, a rodopsina (AUMONT, 

2011). Desta forma, os bastonetes e os cones são os receptores responsáveis, juntos, pela 

sensação e percepção das cores. Esta operação caracteriza-se por ser a fase de transformações 

químicas da percepção visual. 

 Junto ao cristalino, o humor aquoso e o vítreo completam os meios de refração. Eles 

encontram-se entre a córnea, o cristalino e a cavidade central – humor aquoso, em estado 
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líquido – e atrás do cristalino – vítreo, em estado gelatinoso. Conjuntamente transparentes 

(GUIMARÃES, 2004). 

 Já que a percepção visual é conduzida por diferentes atores, precisa-se conhecer, 

também, a neurofisiologia da visão, atividade realizada pelo cérebro na captação das 

informações recebidas pelo aparelho óptico. 

 O processo de transformação de uma imagem em uma percepção começa na retina, no 

entanto, é no cérebro que a mensagem visual é interpretada. Esse percurso acontece quando 

estímulos, ao serem captados pela retina transmitem a outras células retinais informações. A 

partir do momento que a mensagem chega ao cérebro inúmeras codificações começam a 

surgir com o objetivo de interpretar esses estímulos elétricos. Continuando o caminho, quando 

as células receptivas da retina são estimuladas, os cones e bastonetes são os primeiros a reagir. 

Assim novas conexões são realizadas até chegarem as células ganglionares da retina. Por sua 

vez, os axônios dessas células constroem capas de fibras nervosas ao redor da retina, fazendo 

com que essas fibras convirjam para o nervo óptico. Assim, a mensagem visual é levada por 

meio das fibras nervosas até um conglomerado de células chamadas de corpos laterais 

geniculados, onde novas fibras irão em direção a área visual do córtex cerebral (FARINA et 

al. 2011). A participação do cérebro na percepção visual caracteriza-se pela operação nervosa. 

 Todo esse processo, onde as imagens são formadas pelo aparelho óptico até serem 

interpretadas pelo cérebro e transformadas em mensagem visual, é complexo, tendo em vista 

o caráter neurológico e psicológico que envolvem essa interpretação. 

 Pode-se dizer, então, diante desse emaranhado de conexões que, o processamento da 

informação primeiro se realiza de maneira óptica, através dos olhos, em seguida, por diversas 

transformações químicas, dentre elas as que acontecem na retina, e por fim, terminam 

receptadas pelas células nervosas, onde o cérebro realiza suas infindáveis sinapses em busca 

de compreender a mensagem visual das imagens. 

 

2.3.1.1 Como as imagens são construídas 

 

 A criação das imagens no cérebro constitui-se por um processo heterogêneo de 

formação. São diversos os elementos responsáveis por essa construção ao longo do percurso 

imagético. Para os deficientes visuais a percepção da informação visual não acontece diante 

dos mesmos estímulos e sensações acometidas por um aparelho óptico sem deficiência. A 

decodificação propiciada pelas células cerebrais, também se distingue entre os indivíduos 

(FARINA et al. 2011).  
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 Tudo começa pela estimulação dos sentidos. Seja através dos olhos para quem não 

possui deficiência visual, ou pelo tato, pelo olfato, pela audição ou pelo sistema gustativo para 

aqueles que possuem algum grau de deficiência visual. 

 Assim, para os deficientes cegos, a construção das imagens visuais é captada, em um 

primeiro momento, pelo tato (como a relação dos videntes pelo aparelho óptico) e, depois, 

decodificada pelo cérebro para que a interpretação dos elementos da imagem seja formada. 

 As transformações que acontecem no cérebro, são para todos os indivíduos, a parte 

mais impressionante da captação das imagens. O caminho para o entendimento imagético 

passa pelas células da retina, e, quando estimuladas, transmitem mensagens a outras células 

até serem analisadas e interpretadas pelo cérebro. As funções do cérebro no momento em que 

as informações chegam é a de mediador entre as que já estão armazenadas, na memória, e as 

que ainda não possuem recordação (FARINA et al. 2011). 

 Contudo, “[...] a construção final da imagem ocorrerá apenas com a atuação da função 

integrativa do sistema nervoso, que irá processar a informação visual, gerando pensamentos e 

emoções, interpretando-a, criando significado” (GUIMARÃES, 2004, p. 43). Desta forma, 

compreende-se que o entendimento das imagens se constrói através de um conjunto de 

operações de diferentes órgãos, para enfim serem capturadas em nossa memória e enredarem 

significados. 

 Para todos os indivíduos, e, principalmente para os deficientes visuais, os processos de 

memória são parte importante na composição das imagens em nosso cérebro. A atenção 

dirigida a um único sentido, como o tato, nos possibilita acessar a recursos mentais não 

alcançados quando estamos sobrecarregados de estímulos, sejam exteriores como as 

sensações, ou interiores como os pensamentos e memórias. O foco dirigido abre caminho para 

a fixação de memórias de modo mais efetivo (STERNBERG, 2008). 

 O processamento da memória pode ser dividido em três etapas: a codificação; a 

armazenagem e a recuperação. A codificação é a transformação de um dado físico ou 

sensorial em um elemento capaz de ser recebido por um tipo de representação. A 

armazenagem diz respeito a como você retém a informação na memória, e a recuperação, é 

como você acessa essa informação já armazenada na memória. As etapas acontecem de forma 

sucessiva, no entanto, possuem interligação em suas operações, sofrendo possíveis interações 

durante o percurso da informação (STERNBERG, 2008). 

 As memórias podem ainda ser classificadas por seu tempo de duração: memória 

imediata – inclui memórias de curtíssimo prazo, com duração de segundos ou minutos; 

memória de curto prazo – podem durar dias ou semanas, até que são perdidas em nossa 
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mente; e as memórias de longo prazo – uma vez armazenadas permanecem recordadas por 

anos ou por toda vida (GUYTON, 2008). 

 O recurso da memória, para os deficientes visuais, se mostra ainda mais relevante na 

construção das imagens. A sua utilização acontece de maneira distinta entre aqueles que tem a 

deficiência congênita ou adquirida. A aquisição da linguagem e a própria percepção da 

informação visual se constituem a partir dos estímulos a que cada um é instigado, seja 

recorrendo a memórias construídas pela visão ou através daquelas a serem construídas pelos 

outros sentidos. 

 Grande parte da informação imagética vem das cores. “[...] A cor, um sentido que se 

entrelaça em nossa experiência visual e é tão importante para a imaginação e a memória, 

nosso conhecimento do mundo, nossa cultura e arte” (SACKS, 2006, p. 43-44). Segundo esse 

autor, é conduzido por um caminho particular para cada sistema visual estimulado, sendo que 

na memória, os matizes são importantes recursos associativos de objetos, lembranças e 

sentimentos. 

A assimilação de conceitos se dá muitas vezes pela associação entre sensações ou 

combinações de elementos como cor e forma, ou cor e textura. Desta forma, a percepção do 

espectro cromático será parte da próxima abordagem. 

  

2.3.1.2 A percepção das cores 

 

 A cor nada mais é do que uma sensação visual diante dos espectros luminosos a que 

somos estimulados. A sensação somada a percepção, caracterizam-se como elementos 

psicológicos indissociáveis aos estímulos visuais (INÁCIO, 2010). As diferentes variáveis em 

torno desse fenômeno ocasionam percepções subjetivas entre os indivíduos, cada matiz se 

torna cambiante para cada sistema visual estimulado. O fenômeno contrapondo sua relação 

com a luz pode ser entendido da seguinte maneira: 
Assim como o sentimento da luminosidade provem das reações do sistema visual à 
luminância dos objetos, o sentimento de cor provem de suas reações ao 
comprimento de onda das luzes emitidas ou refletidas por esses objetos: 
contrariamente à nossa impressão espontânea, a cor – bem como a luminosidade – 
não está “nos objetos”, mas “em” nossa percepção (AUMONT, 2011, p. 19). 

  

 Complementando a explicação de Aumont (2011), Pedrosa (2010) condiciona o 

fenômeno da percepção da cor em dois agentes da ação: a luz, objeto físico que age como 

estímulo e o olho, aparelho receptor que funciona como decifrador do fluxo luminoso. O 
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fenômeno cromático, em sua dimensão física, não existirá sem a participação desses dois 

elementos. 

Para Guimarães (2004, p. 12), “a cor é uma informação visual, causada por um 

estímulo físico, percebida pelos olhos e decodificada pelo cérebro”. A sensação da cor, 

portanto, acontece através de estímulos físicos que são o meio ou as causas da percepção da 

cor. Esses estímulos podem derivar das cores-pigmento ou da cor-luz, a primeira significa que 

o estímulo é formado por substâncias que cobrem os corpos, onde a luz percebida será devido 

a parte refletida da superfície do objeto. E a segunda, é ocasionada por fontes de luz emitidas, 

que são ou produzidas por filtragem, ou por decomposição da luz branca (GUIMARÃES, 

2004).  

 Na cor-luz com a união de duas ou mais cores raios luminosos são adicionados ao seu 

espectro, enquanto na cor-pigmento a cor resultante absorve mais fragmentos de luz em 

relação as cores colocadas isoladamente, diante da quantidade da fração de luz absorvida ou 

refletida. No sistema cor-luz as cores primárias são o vermelho, o verde e o azul, também 

conhecido como sistema RGB (Red, Green, Blue). Esse sistema se caracteriza pela adição de 

cores conforme a intensidade da luz projetada. Já no sistema cor-pigmento, as cores primárias 

são o ciano, o magenta e o amarelo, sendo este, um sistema subtrativo que se caracteriza pela 

absorção da luz, onde as cores visíveis são as cores refletidas, isto é, as que não são 

absorvidas (INÁCIO, 2010). 

 O sentimento da cor advém das reações aos comprimentos de onda das luzes emitidas 

pelos objetos, assim como a luminosidade, a cor não está nos objetos em si, mas em nossa 

percepção (AUMONT, 2011).   

 Assim, classificam-se as cores por uma combinação de três parâmetros: o matiz, e o 

comprimento de onda que o define (ciano, magenta, amarelo); a saturação, a chamada 

“pureza” das cores (o rosa é o vermelho menos saturado) e a luminosidade, que determina a 

luminância das cores, sejam elas mais elevadas ou mais saturadas (AUMONT, 2011). O matiz 

é quem determina a posição da cor no espectro eletromagnético, a saturação ou valor, define 

as atenuações de clareamento e escurecimento da cor, e a luminosidade ou croma, que 

determina a proximidade da cor com a sua correspondente em uma escala de tons de cinza 

(GUIMARÃES, 2004). Enfatiza-se que cada autor denomina um termo para cada uma das 

correspondentes citadas acima, no entanto, ambos compartilham de significados semelhantes. 

Na Figura 27, as três figuras acima representam o matiz, a do canto inferior esquerdo a 

luminosidade, e a do canto inferior direito o croma. 
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Figura 27: Matiz, valor e croma. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018, adaptado de Pedrosa, 2010, p. 212. 

  

 

Como afirma Guimarães (2004, p. 75) “uma composição cromática, como toda a 

experiência visual, é dinâmica”. Desta forma as cores constroem informações complexas 

provocando reações ambíguas entre os indivíduos. Esse fenômeno acontece, dentre outras 

razões, pelas características intrínsecas a sua existência como peso, movimento e distância 

(GUIMARÃES, 2004). 

 Destaca-se, também, que a cor pode ser percebida pela ótica da cultura, manifestada 

por Pastoureau (1997) como um produto cultural. Para ele, a cor só existe a partir do 

momento em que é percebida, não apenas pelos olhos, mas quando é decodificada pelo 

cérebro, pela memória e pela imaginação. “Uma cor que não é olhada é uma cor que não 

existe” (PASTOUREAU, 1997, p. 66). Neste sentido, seu enfoque está principalmente no 

simbolismo das cores, que segundo o autor, difere no espaço e muda com o tempo. A 

compreensão das cores como signos faz com que nossa memória crie um repertório de 

símbolos que se associam as cores, fazendo com que cada pessoa possua a sua própria 

linguagem cromática (GUIMARÃES, 2004). 

 Isso faz com que as cores assumam características e conceitos coletivos, mesmo que 

sua linguagem passe pela sensibilidade individual, “o vermelho, por exemplo, tem uma 

representação vibrante, o amarelo, de expansão, e o azul, de fechamento, de vazio” (FARINA 

et al. 2011, p. 17). Diante da simbologia empregada pelas cores, a adoção de seus valores 

representativos e diferenciadores só se tornam eficientes quando seus códigos são amplamente 

percebidos e utilizados (PEDROSA, 2010). 
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 A cor se mostra como uma das informações visuais mais impactantes nas experiências 

dos indivíduos. A aplicação intencional de seus matizes “[...] possibilita ao objeto (ou 

estímulo físico) que contém a informação cromática receber a denominação de signo 

(GUIMARÃES, 2004, p. 15). Desta forma, a cor se destaca como sendo um dos elementos 

significantes da sintaxe visual. Sendo importante veículo de comunicação cultural. 

 É importante perceber que parte da construção da percepção das cores é de caráter 

emocional, ou seja, cada pessoa percebe as informações cromáticas de forma distinta. No caso 

da compreensão pelos deficientes visuais desses estímulos, a linguagem se manifesta através 

de códigos, mais ou menos universais do que aquela cor se relaciona. Como o fogo para 

representar a cor vermelha. Aqui conceitos passam a personificar as cores. Sendo assim, a 

identidade da cor não está na cor em si, mas em sua relação com o meio e com as experiências 

individuais (ARNHEIM, 2016). 

 Para os deficientes visuais, a perda da visão acarreta em diversas limitações na 

compreensão de informações estritamente visuais como as cores e os desenhos 

bidimensionais. As principais causas que vão de encontro a esse cenário serão apresentadas a 

seguir. 

 

2.3.1.3 Principais causas de perda da visão 

  

 A deficiência visual pode ser caracterizada como congênita ou adquirida. São 

considerados cegos congênitos pessoas que nunca viram. Assim “seu sistema cognitivo é, 

desde o nascimento, constituído com base nos demais sentidos e sem referências a elementos 

visuais” (KASTRUP, 2007, p. 70), desta forma constroem seu repertório através das 

experiências vivenciadas por meio de outros sentidos.  

 Já os cegos tardios, que adquiriram a deficiência ao longo da vida, precisam passar por 

um processo de aprendizagem, no sentido de reverter o seu sentido primordial – antes 

ocupado pela visão – para os outros sentidos. O que a autora Kastrup (2007, p. 70) chama de 

“[...] uma exigência de profunda reinvenção cognitiva”. Essas transformações se relacionam, 

intrinsicamente, com a redução da eficiência de habilidades e hábitos anteriores, de 

comportamentos antes tidos como automáticos. “A perda da visão, quando se instala, produz 

uma redução das ações automáticas e um aumento da participação da atenção nas mais 

simples tarefas da vida cotidiana” (KASTRUP, 2007, p. 70). 
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 Os signos, devem ser percebidos pelo conjunto dos sentidos na realização de tarefas 

complexas, como a união da audição e do tato para se guiar nas ruas de uma cidade, ouvir os 

ruídos dos carros, ou as vozes das pessoas, e sentir o solo por meio do sentido tátil. 

 Existem algumas causas mais frequentes quando se fala na deficiência visual. As que 

predominam na maioria dos casos está ligada a hereditariedade, pela existência de tumores ou 

outros tipos de doenças, como as infecciosas, através de ferimentos ou acidentes, por más 

formações ou fatores gestacionais (SENA, 2009). 

 A OMS destaca ainda, que as principais causas da perda visual no Brasil são 

ocasionadas por doenças como o glaucoma, a catarata, retinopatia diabética, cegueira infantil 

e degeneração macular (ONU, 2013). 

 Além disso, alguns outros fatores aparecem como efetivos no aumento de casos de 

pessoas com deficiência visual no mundo. Os mais impactantes dizem respeito ao crescimento 

da população acima dos 65 anos, que vai perdendo a visão gradualmente e também a falta de 

diagnóstico precoce para doenças crônicas como o glaucoma ou a catarata (SENA, 2009). 

 Existem ainda as deficiências atreladas a visão das cores, “uma pessoa é considerada 

normal em relação a percepção das cores quando distingue todas as cores do espectro [...]” 

(FARINA et al. 2011, p. 54) visível. A mais conhecida das deficiências cromáticas é o 

daltonismo, uma anomalia hereditária no qual o indivíduo manifesta pouca sensibilidade para 

determinadas cores. Sua presença, majoritariamente, acomete a população masculina e está 

ligada a ausência do gene do cromossomo X (FARINA et al. 2011). 

As disfunções na percepção da cor pelo daltonismo apresentam diferenças, e por isso, 

são classificadas em grupos: o tricromatismo anormal; o dicromatismo e a acromatopsia 

(PEDROSA, 2010). A semelhança entre elas é a deficiência para algumas tonalidades de 

cores, cada uma para um matiz em específico. O chamado daltonismo puro, ausência da 

identificação do colorido, é conhecido por monocromatismo de bastonetes ou acromatismo 

(acromatopsia), onde a visão só vê tons de cinza (STERNBERG, 2008). 

 As deficiências da percepção da cor geralmente são hereditárias, quando adquiridas 

são mais raras, podendo ser progressivas ou temporárias, “[...] as causas podem ser, por 

exemplo, atrofia óptica, deslocamento de retina, trauma, tumores cerebrais e outros” 

(FARINA et al. 2011, p. 55). 

 Diante da impossibilidade na percepção das cores e das demais informações visuais, a 

linguagem tátil mostra-se como um importante elemento na ressignificação dos sentidos para 

os deficientes visuais, tópico para a próxima abordagem. 
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2.3.2 A linguagem tátil  

 

 A relação dos seres humanos com o tato começa muito cedo, uma das nossas primeiras 

experiências de contato com o mundo. A criança no seu processo de aprendizagem interpreta 

o ambiente através da sua consciência tátil. Além desse reconhecimento manual das 

superfícies, o olfato, a audição e o paladar seguem secundários nos estímulos ao trabalho de 

vivenciar o meio. No entanto, rapidamente são substituídos pela capacidade de ver, 

reconhecer por meio da visão (DONDIS, 2015). A noção de profundidade só acontece depois 

de três meses de vida do recém-nascido, nesse momento, ele aprende a associar os dois olhos 

com a ajuda da sensação tátil, fazendo com que desenvolva a percepção de espaço (FARINA, 

et al. 2011). 

 Para as pessoas com deficiência visual, o tato, o olfato, a gustação e o sistema 

cinestésico, do qual, é responsável pela orientação espacial, equilíbrio e movimento são 

importantes fontes de informação na percepção do mundo. Constata-se, desta forma, que o 

conjunto de sensações táteis, auditivas e cinestésicas aliadas às experiências mentais, 

construídas em um repertório individual, constroem a percepção do espaço desses indivíduos 

(NUNES; LOMÔNACO, 2008). 

 Para os deficientes visuais a percepção do mundo acontece a partir de sequências de 

impressões, seja através do tato, do olfato ou da audição. Não há o entendimento instantâneo 

de uma cena, como pela visão, mas a compreensão sequencial das características daquele 

ambiente ou objeto (SACKS, 2006). 

 Assim, como quando se está aprendendo um novo idioma, o indivíduo que adquire a 

deficiência visual precisa aprender um novo tipo de linguagem para se adaptar a essa nova 

realidade. A linguagem tátil, conhecida por seu caráter sequencial de reconhecimento das 

superfícies, pode se tornar um agente importante no redirecionamento dos sentidos, diante da 

inexistência da visão. “A compreensão da tridimensionalidade é uma das propriedades da 

visão fornecida pelos olhos” (FARINA, et al. 2011, p. 48), mas também propiciada pelo tato, 

pela “tatiabilidade” dos objetos.   

 Quando se depara com semelhanças entre o tato e a visão, a principal característica de 

equivalência é o reconhecimento das formas. Apesar de um processo mais lento de leitura, 

comparado aos fragmentos de segundo percebidos pela visão, o tato pode atingir resultados 

semelhantes nessa tarefa, no entendimento da silhueta das formas. Apenas a compreensão das 

cores na superfície dos objetos não é capaz de ser atenuada pelo tato, se não houver algum 

sistema de leitura específico. O tato, também, “é considerado o sentido mais apropriado para 
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fornecer as referências para deslocamento no espaço, que deixaram de existir com a perda da 

visão, e é por meio dele que a maior parte do conhecimento espacial deve ser reconstruída” 

(KASTRUP, 2007, p. 73). 

 A materialidade dos objetos, portanto, não é percebida apenas pela visão. A apreensão 

de informações visuais pode ser transmitida pelo tato, como os relevos e as texturas das 

superfícies. Por ser sensível às rugosidades mais sutis, ocasionadas pelas diferenças nas 

curvas, sulcos e formas, a capacidade tátil percebe essas informações e codifica-as 

transformando-as em sensações (FREITAS, 2011), que podem vir a codificar imagens 

mentais. 

 As imagens táteis podem ser fabricadas através de processos de impressão em 3D, por 

termoformagem ou impressão em relevo, ou ainda por métodos artesanais (SANCHES et al. 

2017). São alguns dos exemplos da aplicabilidade dessa tradução tátil sobre superfícies. O 

mais importante na construção de imagens táteis, sejam quais forem os métodos utilizados, é 

identificar parâmetros comuns aos usuários na compreensão dessas imagens. Imagens muito 

complexas podem não ser compreendidas totalmente pelo tato quanto uma transcrição em 

áudio, por exemplo. 

 A cartografia tátil é um bom exemplo de imagem com nível de complexidade possível 

de ser compreendido com exatidão pelos deficientes visuais. Suas representações gráficas em 

texturas e relevos são utilizadas para orientação e localização de lugares e objetos por meio de 

suas imagens táteis, disseminando a informação espacial. Os mapas podem servir tanto como 

facilitadores de mobilidade, quanto como recurso educativo de aprendizagem (LOCH, 2008). 

 A linguagem tátil tem se mostrado uma grande aliada na aprendizagem infantil, de 

crianças com algum grau de deficiência visual, e também, na experiência dos adultos em 

compreender o mundo por meio deste sentido. 

 O uso de recursos táteis como ferramenta de auxílio na identificação das superfícies, é, 

para este estudo, o norte para a criação de uma interface de reconhecimento das cores e das 

estampas de peças do vestuário. 

 O alfabeto em braille é uma das ferramentas mais utilizadas no desenvolvimento da 

percepção tátil. Seu uso visa facilitar a leitura e o entendimento de informações gráficas pelo 

deficiente visual. 
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2.3.2.1 O Alfabeto braille 

 

 O alfabeto braille foi concebido por Louis Braille em 1825. Sua história começa cheia 

de percalços aos três anos de idade, quando viria a perder a visão. Suas habilidades inatas o 

levaram a ter oportunidades em escolas especializadas na aprendizagem de pessoas cegas. Foi 

em uma dessas escolas que o menino, anos mais tarde, viria a aprimorar o método de leitura 

proposto pela instituição, onde grandes letras gravadas em papelão grosso formavam os 

relevos a serem tateados pelos dedos (SENA, 2009). As limitações desse método estavam, 

principalmente, na dificuldade de escrita que exigia habilidades no recorte das letras, 

complexas para assimilação rápida dos usuários. 

 Desse primitivo método de leitura, Louis debruçou seus esforços para desenvolver um 

código de mais fácil entendimento pelos deficientes visuais, que ocupasse menos espaço no 

layout da página, onde a leitura fosse mais fluída e precisa. Assim, nasce um alfabeto 

altamente especializado utilizando-se de pequenos pontos em relevo, dos quais, a construção 

alinhada de seus elementos forma as letras, e consecutivamente as palavras e, desta forma, as 

sentenças.  

 O processo de leitura e escrita em relevo tem como base 64 sinais resultantes da 

combinação de 6 pontos, postos em duas colunas de três pontos (SIQUEIRA, 2017). A Figura 

28 demonstra a utilização dos pontos. 

 
Figura 28: Alfabeto braille. 

 
Fonte: Disponível em https://www.dreamstime.com/stock-illustration-braille-alphabet-numbers-vector-system-
image50779191. 
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Os benefícios da leitura e escrita em braille se mostram efetivos quando se fala da 

autonomia na comunicação desses indivíduos. Medicamentos, menus de restaurantes, 

elevadores, mapas, produtos alimentícios, operações bancárias, algumas das situações em que 

os deficientes visuais já podem ler através da leitura tátil do braille. Além de ter contribuído 

de maneira efetiva para alfabetização de muitas pessoas cegas, possibilitando o alcance do 

conhecimento e da informação. 

 O sucesso da leitura irá depender de diversos fatores, sendo um dos principais: o 

tamanho dos relevos, a distância correta entre os pontos, e o material de fabricação. Uma 

pesquisa realizada pela autora Schneider (2017), apontou importantes considerações dos 

usuários com deficiência visual a respeito de etiquetas têxteis em braille, confeccionadas por 

uma empresa catarinense. O estudo revela grande dificuldade dos participantes em 

compreender as palavras descritas em braille, principalmente em relação a proeminência dos 

relevos e o método de impressão utilizado, o bordado. O afrouxamento dos pontos cria 

pequenos rupturas, dificultando a identificação. 

 Dentre outras coisas, destaca-se a importância de identificar todas as características 

necessárias para a eficiência do braille nas superfícies a serem aplicadas, efetivando a 

compreensão dos usuários na leitura, para que a comunicação não se torne insipiente. 

 Hoje, o braille ganhou novas ferramentas de auxílio, como impressoras específicas 

para a impressão de seus textos, máquinas de datilografia em braille e dispositivos digitais 

que contribuem para a disseminação do método. 

 O braille e as demais ferramentas táteis voltadas para os deficientes visuais são 

consideradas parte da tecnologia assistiva e da acessibilidade. O design universal, aliado a 

essas duas áreas são o caminho para a manifestação da autonomia e liberdade em suas 

escolhas. 

 

2.4 O DESIGN UNIVERSAL E A ACESSIBILIDADE 

 

O objetivo da abordagem sobre o design universal tem como propósito conhecer sua 

abrangência e princípios dentro do contexto da acessibilidade, bem como a sua contribuição 

na concepção de produtos no atendimento a todas as pessoas, com diferentes características, 

sejam elas antropométricas ou sensoriais. Neste sentido, contextualizaram-se alguns conceitos 

básicos de design universal, visando identificar algumas relações com a acessibilidade e a 

inclusão social.   
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2.4.1 O design universal e seus princípios 

 

No processo de concepção de produtos, diferentes fatores são considerados para que 

diretrizes como eficiência sejam alcançados. Contudo, se nessa etapa de construção não for 

considerada a diversidade de usuários, quanto as dimensões, idade, cultura e demais 

características, é possível que uma parcela desses usuários ou consumidores não possa utilizar 

os espaços e produtos de maneira confortável. Quanto mais os produtos e ambientes se 

ajustam as necessidades dos usuários mais adequados eles se tornam (CAMBIAGHI, 2012). 

O debate em torno da inclusão das pessoas com deficiência começa na década de 1970 

com a promulgação da Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, que aconteceu na 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em 1975. Nesse momento, “o termo 

pessoa deficiente foi definido para qualquer pessoa que, em decorrência de uma deficiência, 

congênita ou não, em suas capacidades físicas ou mentais, estivesse impossibilitada de 

cumprir sem ajuda, total ou parcial, as exigências de uma vida individual e social normais” 

(CAMBIAGHI, 2012, p. 24). 

O conceito de design universal surgiu quando um arquiteto norte americano, chamado 

Ron Mace, se debruçava sobre os aspectos da acessibilidade, onde o mesmo necessitava do 

auxílio de uma cadeira de rodas para se locomover durante toda a vida3. Segundo ele, o 

desenho universal é responsável pela criação de produtos e ambientes que possam ser usados 

pela maior parte da população de maneira autônoma. A aplicação desses conceitos está 

intrinsecamente ligada à inclusão das pessoas com deficiência visual. 

Nesse momento, os estudiosos compreendem que é preciso considerar aspectos mais 

amplos, os mais universais possíveis, que envolvam as necessidades de locomoção aos 

diferentes espaços, bem como no uso de produtos e interfaces que possam ser compreendidos 

por todos os usuários (CAMBIAGHI, 2012). Existem muitos nomes que se relacionam ao 

design universal, como design para diversidade ou desenho livre de barreiras, no entanto, o 

que transmite melhor o conceito e a abrangência necessários ao tema vão de encontro a 

universalidade.  

Diversos atores foram responsáveis por estabelecer os princípios do design universal, 

engenheiros, ambientalistas, arquitetos, todos pesquisadores preocupados em estabelecer 

parâmetros para avaliar os processos de design e educar os designers e os consumidores sobre 

características de produtos mais amplamente utilizados, ou seja, que contemplem um grande 

                                                
3 Tradução nossa. Disponível em The Center For Universal Design, 2008. 
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número de consumidores4. De maneira a sistematizar os principais conceitos do design 

universal, o Center for Universal Design – centro de pesquisa, informação e desenvolvimento 

tecnológico para avaliar, desenvolver e promover iniciativas que tenham como meta o 

desenho universal, desenvolveu sete princípios para servirem de referenciais para instituições 

de ensino, comtemplando designers e arquitetos (CAMBIAGHI, 2012). 

A relevância desses princípios alcança diferentes agentes. Na capacitação de 

profissionais arquitetos, engenheiros e designers no desenvolvimento de seus projetos. 

Atuando como diretrizes para a avaliação de projetos já existentes, e ainda, com a premissa de 

orientar os consumidores em sua avaliação a adequação de projetos diante da exigência de se 

projetar para a diversidade de possíveis usuários (CAMBIAGHI, 2012). 

No Quadro 6, destacam-se os 7 princípios do design universal e suas determinantes. 

 
Quadro 1: Princípios do Design Universal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pela autora, 2017, adaptado de Center for Universal Design, 2008.  

 

 

Estes princípios foram desenvolvidos em 1997, na Universidade da Carolina do Norte, 

no Centro de Desenho Universal, mas continuam sendo extremamente necessários na 

concepção e desenvolvimento de produtos inclusivos e práticos em suas funções (Center for 

Universal Design, 2008). 

                                                
4 Tradução nossa. Disponível em The Center For Universal Design, 2008. 

Princípios do Design Universal

Uso Equitativo

Flexibilidade no Uso

Simples e Intuitivo

Informação Perceptível

Tolerância a Erros

Baixo Esforço Físico

Tamanho e Espaço
p/ aproximação e uso

Ser útil para pessoas com as mais diversas capacidades;

Atender a capacidades e preferências individuais;

O design deve ser fácil de ser compreendido, independente da 

experiência e do conhecimento de quem o utiliza;

Informar de maneira eficaz;

Minimizar perigos e consequências adversas aos usuários;

Uso de artefatos de forma eficiente e confortável;

Proporcionar tamanho e espaço adequado para o acesso e utilização.
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O design universal é caracterizado, também como sendo a concepção de projetos que 

visa melhores práticas, para todas as pessoas em todos os aspectos que envolvem o design, 

através da oportunidade de escolhas em seu cotidiano. Seus princípios são aplicáveis na 

concepção de projetos arquitetônicos, de design, na educação e em tantas outras áreas 

(CAMBIAGHI, 2012). Assim, é possível compreender a métrica do design universal nos seus 

mais diversos âmbitos. 

O conceito de desenho universal também foi definido pelo Decreto-Lei 5296/04 e 

pelas normas técnicas NBR 9050-2004 da ABNT. Em ambos os casos, as definições são 

importantes como referenciais de soluções para uso dos elementos ambientais pelo maior 

número possível de pessoas, independentemente de suas características físicas, habilidades e 

faixa etária. O decreto foi a primeira lei brasileira referente ao Design Universal pelo artigo 

8º, no inciso IX, da Lei Federal 5.296, a qual define o Design Universal como: “Concepção de 

espaços, artefatos e produtos que visam atender simultaneamente todas as pessoas, com 

diferentes características antropométricas e sensoriais, de forma autônoma, segura e 

confortável, constituindo-se nos elementos ou soluções que compõem a acessibilidade’’ 

(BRASIL, 2004, p. 3). Apesar desta determinação na legislação brasileira as limitações 

encontradas pelos deficientes ainda prevalecem em seu cotidiano. 

É importante salientar que o objetivo do design universal no desenvolvimento de 

produtos não consiste na criação de artefatos e interfaces especializadas, direcionadas a um 

público em específico, mas tem como principal enfoque promover o acesso mais amplo 

possível a todos os usuários. Considerando a parcela significativa da população brasileira com 

deficiência ou mobilidade reduzida, cerca de 24%, segundo o último censo realizado pelo 

IBGE, aproximadamente 45 milhões de pessoas, é preciso incentivar projetos que enfatizem o 

design universal e a integração de todos os indivíduos ao consumo dos objetos e o livre acesso 

aos ambientes (CAMBIAGHI, 2012). 

Outra área de importante relevância na autonomia no uso de produtos e no acesso a 

ambientes é a acessibilidade. Como bem enuncia a autora, “a essência do design universal 

está no propósito de estabelecer acessibilidade integrada a todos, sejam ou não pessoas com 

deficiência” (CAMBIAGHI, 2012, p. 75). Sua principal diretriz está na redução da distância 

funcional entre os elementos do espaço e as capacidades distintas entre os usuários, 

característica que também se faz presente no design universal. 

Desta forma, o próximo tópico concentra-se em compreender os conceitos e diretrizes 

que tangem a acessibilidade, parte importante no caminho para a inclusão. As normas técnicas 
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de acessibilidade são a estrutura para o desenvolvimento coerente do design universal, como 

se apresenta a seguir. 

 

2.4.2 Diretrizes da acessibilidade 

 

 Diante da abordagem que compreende o design universal considera-se a acessibilidade 

como sendo também um de seus princípios, já que o design universal se preocupa em 

estabelecer parâmetros na concepção de ambientes e produtos que incluam todos os usuários e 

consumidores, premissa adotada também pelos conceitos que tangem a acessibilidade. 

 Os conceitos que compreendem a acessibilidade vêm sofrendo importantes mudanças 

no cenário brasileiro e mundial, onde o entendimento passa a ganhar uma abrangência maior e 

positiva para os usuários já que engloba esferas antes não debatidas. A acessibilidade 

transcende as barreiras físico-arquitetônicas e passa a contemplar outras dimensões, como as 

psicológicas e sociais capazes de excluir, também, pessoas nas mais diversas situações de 

convívio.  

 A acessibilidade pode ser entendida como condição acessível aos ambientes e espaços, 

aos serviços, aos produtos e interfaces, além da comunicação de informações, que deve ser 

eficiente e adequada a todos os públicos (BRASIL, 2004).  

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) determina critérios relacionados 

à acessibilidade em diversos âmbitos, tanto da utilização segura de espaços urbanos e acesso 

autônomo a edificações e mobiliários, quanto ao acesso aos meios de comunicação, produtos 

e serviços. A sua principal norma nesse sentido é a NBR 9050, publicada em 2004, que diz 

respeito à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos.  

A norma prevê o acesso livre dos deficientes a todos os espaços de convivência 

comum. Esta norma define acessibilidade como sendo a “possibilidade e condição de alcance, 

percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de edificações, 

espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos” (NBR 9050, 2004, p. 2).  

No entanto, o acesso aos objetos e interfaces permanece prejudicado. No caso dos 

deficientes visuais, público alvo deste estudo, poucos são os recursos disponíveis e de fácil 

acesso para a escolha autônoma de seu vestuário, preocupação fundamental da pesquisa, 

dentre outras funções.  

Quanto à existência de normas técnicas para o acesso dos deficientes visuais ao 

vestuário, até o momento ainda não foram estabelecidas, porém há em andamento um Projeto 
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de Lei5 que visa modificar a Lei nº 10.098 de 2000 onde acrescenta o seguinte artigo: “Art. 

19-A. As empresas de confecção ficam obrigadas a fabricar peças de vestuário com etiquetas 

em ‘braille’ ou outra alternativa técnica que garanta a acessibilidade da pessoa com 

deficiência visual.” Esta lei objetiva estabelecer normas gerais e critérios básicos para a 

acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e em uma de suas 

definições enfatiza que qualquer entrave ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a 

expressão ou reconhecimento de mensagens por intermédio de meios ou sistemas de 

comunicação deve ser barrado (BRASIL, 2000). 

A obrigatoriedade da fabricação, possivelmente, não seja a melhor solução para a 

promoção do acesso as informações de peças do vestuário pelos deficientes visuais, visto que 

nem todas as empresas tem capacidade financeira, de maquinário e investimento em pesquisa 

junto ao público alvo para produzir esses artigos com excelência. Mas, sem dúvida é preciso 

incentivar os profissionais envolvidos na elaboração de produtos que atendam aos princípios 

do design universal e da acessibilidade desde que possam executá-lo com responsabilidade as 

necessidades do consumidor. 

           As etiquetas têxteis voltadas para os deficientes visuais, cerne deste estudo, são uma 

das ferramentas que possibilitam o acesso dessas pessoas ao consumo do vestuário. No Brasil 

as etiquetas técnicas de manutenção e conservação têxtil, em específico, são regulamentadas 

pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial – CONMETRO 

e também pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, como 

já mencionado. Os outros tipos de etiquetas, como as comerciais e promocionais não possuem 

um regulamento. 

           Nas etiquetas técnicas algumas informações são obrigatórias, como: nome, razão social 

ou marca registrada; país de origem; nome das fibras têxteis ou filamentos têxteis; tratamento 

de cuidado para manutenção e conservação do produto têxtil e a indicação de tamanho ou 

dimensão da peça (ABNT; SEBRAE, 2012). Quando essas etiquetas são feitas em braille, 

muitas vezes só informam um item desta lista, os cuidados de manutenção e conservação e as 

demais informações não são transmitidas. Além disso, da falta de informações relacionadas ao 

fabrico das peças, outras características importantes dos produtos não são informadas, como 

as cores e padronagens  

 O acesso pleno tanto a espaços arquitetônicos, a acessibilidade urbana, quanto da 

tecnologia e de interfaces comunicacionais são fundamentais para garantir a qualidade de vida 

                                                
5 Projeto de Lei de nº 656/2007. 
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de todos os cidadãos. A inclusão faz parte de todos os âmbitos do social, tornando-se 

eminente a necessidade de debater hábitos, condutas e posturas partindo do nível individual 

ao nível coletivo (FRANCISCO; MENEZES, 2011). Quando esses aspectos da acessibilidade 

e os princípios do design universal não são aplicados caminha-se para um cenário de exclusão 

social. 

 Para finalizar, destaca-se que as etiquetas e tags são artefatos importantes para 

comunicar informações essenciais do vestuário e precisam ser acessíveis a todos os 

consumidores. Juntos, a acessibilidade e o design universal se preocupam em estabelecer 

parâmetros para o desenvolvimento de produtos capazes de atender as necessidades de todos 

os usuários. Assim, ao invés de desenvolver produtos ou interfaces especializadas o design 

universal e a acessibilidade enfatizam a capacidade de produzir heterogeneamente. Uma 

grande aliada nesse processo é a tecnologia assistiva que busca desenvolver produtos e 

interfaces inclusivas para diversos tipos de deficiência. 

 

2.4.3 A tecnologia assistiva 

 

Pensando nas diversas limitações enfrentadas pelos deficientes ou pessoas com 

mobilidade reduzida, a tecnologia assistiva vem para auxiliar na realização das atividades 

cotidianas básicas e instrumentais favorecendo sua independência e inclusão na sociedade. 

A tecnologia assistiva tem como objetivo propiciar à criança ou adulto com deficiência 

e/ou limitações físicas ou sensoriais, recursos e serviços que proporcionem uma maior 

qualidade de vida, que atendam às suas respectivas necessidades e que ao mesmo tempo 

auxiliem na sua reabilitação, tornando-se uma grande aliada, para os profissionais da saúde, 

através de produtos e recursos disponibilizados, que foram projetados especificamente para 

esse público (SURIS; MEURER, 2016).  

Desta forma a tecnologia assistiva por meio de seus serviços, equipamentos, 

estratégias e práticas visa minimizar os problemas funcionais encontrados pelos indivíduos 

com deficiência. Neste sentido, alguns projetos se destacam na inclusão, especificamente, de 

pessoas com deficiência visual, nas suas tarefas do cotidiano como a leitura, o 

reconhecimento de expressões faciais, além de ferramentas que auxiliam seu contato com o 

vestuário, dos quais abordaremos em detalhes a seguir. 
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2.4.3.1 Tactile: aparelho que converte texto em braille 

 

Quando uma pessoa com deficiência visual deseja ler um livro precisa ter acesso a 

uma versão em braille do texto ou converter em áudio o conteúdo. Mas se houvesse um 

aparelho que convertesse imediatamente qualquer texto em braille? Uma equipe de estudantes 

do Massachusetts Institute of Technology (MIT) já pensou nisso, criaram um dispositivo que 

exibe seis caracteres em braille de cada vez. O aparelho funciona da seguinte maneira: o 

usuário com deficiência visual insere a palavra Tactile em uma página com texto em inglês, 

uma câmera embutida tira foto das palavras e utilizando o Computer Vision6 da empresa 

Microsoft identifica os caracteres da página. Em seguida, o software do Tactile converte os 

caracteres em braille iniciando assim o sistema mecânico que empurra os pinos para cima e 

para baixo para exibir o conteúdo em braille (REAB, 2016). Na Figura 29, um exemplar do 

Tactile. 

 

Figura 29: Tactile. 

 
Fonte: Disponível em https://www.reab.me/tactile-aparelho-que-converte-texto-em-braille-em-tempo-real/. 

 

 

Este dispositivo apresenta um grande diferencial já que permite que os deficientes 

visuais tenham acesso a textos que não estão disponíveis em meio eletrônico ou que já estão 

na linguagem braille, como menus de restaurante, documentos, folhetos, revistas impressas e 

muitos outros textos físicos. O aparelho ainda não está sendo comercializado e passa por 

alguns ajustes ergonômicos, como o mecanismo de diminuição e aumento dos pinos, além do 

custo elevado do produto no momento. A equipe está estudando uma versão mais compacta 

                                                
6 O Computer Vision, um aplicativo da empresa Microsoft tem como objetivo analisar o conteúdo visual de 
diferentes imagens com base nas interações feitas pelo usuário em sua plataforma. O também chamado API 
Computer Vision permite que seus usuários tenham acesso a algoritmos avançados quanto ao processamento de 
imagens e informações de retorno. Ao carregar uma imagem os algoritmos da Microsoft são capazes de discernir 
informações de diversas de imagens. 
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que irá custar em torno de $ 200,00 dólares, podendo estar no mercado daqui a alguns anos 

(REAB, 2016). 

Os benefícios deste aparelho para os deficientes visuais mostram-se bastante 

significativos, permitindo o acesso mais amplo possível da leitura por este público, em 

qualquer ambiente seja no meio virtual ou no meio físico. 

 

2.4.3.2 Braigo plataform e braigo labs 

  

 A Braigo Plataform é uma ferramenta na web que extrai textos de imagens e dá às 

pessoas com deficiência visual a oportunidade de acessar conteúdos imagéticos. A plataforma 

é capaz de extrair textos de diversas fontes, sejam de computadores ou smartphones e 

consegue gerar esses textos rapidamente, além de traduzir textos em 50 idiomas e estar 

disponível gratuitamente. Além da Braigo Plataform há a Braigo Labs, criada por Shubham 

Banerjee de 12 anos. Em uma feira de ciências da escola o menino desenvolveu uma 

impressora para o sistema braille utilizando-se de peças de Lego com custo inferior ao 

produzido por outras empresas. O jovem empreendedor já tem o apoio de grandes empresas 

como a Intel e a Microsoft. Fonte. Na Figura 30, a impressora. 

 
Figura 30: Braigo Labs: impressora braille. 

 
Fonte: Disponível em https://www.braigolabs.com/products/. 
 

 

O mais interessante da Braigo Labs é o seu processo de cocriação. A empresa 

funciona em código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso às instruções de 

montagem e sugerir melhorias no projeto original. A impressora ainda está em testes, mas já 

promete inovar em relação aos custos de produção e venda, já que custa aproximadamente um 
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quarto das mais baratas vendidas no mercado, bem como no melhoramento de suas funções 

(REAB, 2016). 

 Um dos maiores empecilhos ao acesso de todos os deficientes visuais a leitura em 

braille é o custo elevado das impressoras que imprimem nessa linguagem. Este projeto 

inovador se comercializado no mercado será capaz de propiciar a mais pessoas a oportunidade 

da leitura e, portanto, da sua inserção na sociedade podendo usufruir dessas informações. 

 

2.4.3.3 Cadeira que capta as expressões faciais 

 

 Uma das maiores perdas dos deficientes visuais é a dificuldade de interação social, a 

qualidade nas relações sociais muitas vezes é prejudicada.  A compreensão das reações de 

quem está a sua volta, se estão sorrindo ou se estão preocupados ou zangados. Pensando 

nisso, estudiosos da Arizona State University (ASU) desenvolveram uma cadeira que permite 

que pessoas com deficiência visual conheçam quais as expressões faciais de seus pares 

sociais, das pessoas pelas quais estão interagindo (REAB, 2016). 

 A cadeira, muito semelhante a uma cadeira comum, tem uma entrada Universal Serial 

Bus (USB) que pode ser conectada a um computador com um webcam que possui um sistema 

de reconhecimento facial. O funcionamento da cadeira acontece quando o indivíduo sentado 

na cadeira passa a interagir com outra pessoa, à medida que a interação acontece o deficiente 

visual recebe estímulos táteis através do forro da cadeira informando as mudanças nas 

expressões faciais com quem o diálogo está ocorrendo. Tudo isso é possível graças à captação 

feita por intermédio do computador que transforma as expressões em vibrações específicas, 

sentidas e interpretadas pelo deficiente visual (REAB, 2016). A Figura 31 mostra a cadeira 

que capta as expressões faciais. 
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Figura 31: Cadeira que capta as expressões faciais.  

 
Fonte: Disponível em http://www.reab.me/21034-2/. 

 

 

Para exemplificar o seu funcionamento imagina-se que alguém tenha manifestado uma 

expressão neutra, o forro irá desenhar uma linha reta na forma de vibrações, movendo-se em 

diversas direções. Mas se uma pessoa sorrir um padrão de vibração em forma de U será 

desenhado e assim sucessivamente para cada expressão. 

 A cadeira é um protótipo e ainda passa por adequações, pois ainda não é capaz de 

detectar expressões de pessoas que usam óculos ou emoções como medo e tristeza. Mas seu 

potencial de engajamento nas relações sociais pode propiciar uma melhor qualidade de vida 

para os deficientes visuais quando da sua aplicação. 

 

2.4.3.4 Touchable ink: tinta perceptível ao tato 

  

 A Universidade Thammasat da Tailândia em parceria com a empresa Samsung criaram 

uma tinta que dilata em certas condições de temperatura, produzindo assim palavras e 

imagens em relevo, o mesmo mecanismo de uma impressora braille. O que diferencia a 

Touchable Ink da impressora braille é a possibilidade de ser usada em qualquer impressora 

com qualquer tipo de papel, eliminando a necessidade de papel e maquinário específico. Na 

Figura 32, a Touchable Ink usada em um mapa (REAB, 2016). 

 



 97 

Figura 32: Touchable Ink: tinta perceptível ao tato. 

 
Fonte: Disponível em http://www.reab.me/universidade-desenvolve-tinta-perceptivel-ao-tato/. 

 

 

A impressão em relevo, utilizando-se desta tinta, permite que pessoas com deficiência 

total ou parcial da visão possam acessar a conteúdos e informações por meio da tatiabilidade 

dos desenhos. Seu potencial de aplicação é abrangente, já que seus textos e imagens podem 

ser impressos em máquinas comuns de impressão, combinando ainda informações acessíveis 

a todos. 

 

2.4.4 Tecnologia assistiva voltada para o vestuário 

 

As ferramentas citadas acima são alguns dos destaques na tecnologia assistiva para 

deficientes visuais dos últimos anos, que, colaboram com a autonomia desses indivíduos em 

suas tarefas diárias, os mantendo conectados com a sociedade que os cerca, sendo como 

instrumentos que favorecem sua independência, autonomia e sensação de autossuficiência. Na 

sequência seguem os destaques na tecnologia assistiva de dispositivos, ferramentas e produtos 

que aproximam os deficientes visuais da escolha de seu vestuário.  

 

2.4.4.1 Tag em braille 

 

As etiquetas são ferramentas comunicacionais que interagem fisicamente com os 

usuários. Além dos aspectos ergonômicos e de usabilidade, é necessário pensar nos aspectos 

simbólicos e informacionais dessas interfaces para que todas as informações contidas nas 

etiquetas cheguem ao consumidor. As etiquetas que se utilizam do alfabeto em braille 



 98 
 

auxiliam o deficiente visual a ler as informações contidas nessas interfaces através dos pontos 

em relevo que representam as letras do alfabeto.  

A loja de departamento C&A desenvolveu tags em braille, usadas em uma coleção 

de réveillon para o fim do ano de 2016, que continham a informação da cor das peças além 

dos votos de final de ano da rede. Apesar de ser uma ação momentânea e explorar apenas 

algumas peças a iniciativa ganhou repercussão por atender e incluir os consumidores com 

perda total ou parcial da visão (GLOBO, 2016). A Figura 33 traz algumas das etiquetas 

comercializadas nesta ação. É importante ressaltar que muitas empresas já trabalharam com 

este tipo de produto, com diferentes informações, materiais e formatos. 
 

Figura 33: Etiqueta em braille C&A. 

 
Fonte: Disponível em https://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/ca-lanca-roupas-com-etiquetas-
em-braile-para-deficientes-visuais.ghtml. 

 

Contudo, é importante destacar a relevância de ações como esta, mesmo que 

efêmeras, na inclusão de pessoas com deficiência visual ao consumo de moda.  

 

2.4.4.2 Wearing what: ferramenta de auxílio à compra 

 

O wearing what é um aplicativo desenvolvido por pesquisadoras para a obtenção do 

título de Bacharel em Sistemas de Informações da Escola de Informática Aplicada da 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que se propõem a auxiliar na 

autonomia da escolha do vestuário pelos deficientes visuais no momento da compra (SILVA 

et al. 2013).  

Os pontos que pretende colaborar correspondem as seguintes observações: identificar 

características de peças de roupas distribuídas pela loja, através da decodificação e reprodução 
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em voz dos dados contidos nas etiquetas especiais presas nas peças, facilitando a seleção de 

diversos itens que tenha se interessado; escolher uma preferência de tamanho e cor, para cada 

peça selecionada; adicionar as roupas à uma lista de compras; solicitar a um funcionário da 

loja as roupas da lista de compras para experimentá-las e escolher quais deseja comprar; 

solicitar que sua compra seja finalizada, enviando a lista de compras ao caixa. A plataforma é 

apresentada na Figura 34. 

 
Figura 34: Wearing What. 

 
Fonte: Silva; Cordeiro e Silva, 2013, p. 24. 
 

 

 Desta forma, a ferramenta pretende auxiliar em todo o processo de compra dentro de 

uma loja, seja de vestuário ou de qualquer outro tipo de departamento. A principal dificuldade 

encontrada nesse tipo de proposta é o acesso ao aplicativo, do qual, pode não ser capaz de 

abranger grande parte do público com deficiência visual, pela inacessibilidade ao recurso. 

 

2.4.4.3 QR Code e RFID (Radio Frequency Identification) 

 

O sistema QR Code é um tipo de código de barras em 2D que tem como objetivo ser 

um código facilmente interpretado por um equipamento de leitura de imagem. A leitura pode 

ser feita por qualquer smartphone com câmera. Diversos projetos usam dessa ferramenta 

como instrumento para a inclusão de pessoas com deficiência visual. Assim, para 

exemplificar como esta ferramenta pode ser utilizada para auxiliar na escolha e identificação 

dos deficientes visuais, trazemos um estudo feito no Núcleo de Acessibilidade Virtual do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). A ideia dos 
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pesquisadores é utilizar um aplicativo com leitor de código de barras onde os deficientes irão 

localizar a etiqueta de modo tátil e posicionando a câmera de seu smartphone sobre a etiqueta 

podem ler as informações (LOPES et al. 2012). A Figura 35 demostra o uso dessa ferramenta 

em peças do vestuário. 
 

Figura 35: QR Code para identificar peças do vestuário. 

 
Fonte: Lopes et al. 2012, p. 4. 

 

 

As etiquetas em braille que utilizam do auxílio do QR Code possibilitam descrever 

informações das peças do vestuário como identificação de modelo, tamanho, cor e fabricante. 

Deste modo, essa ferramenta é capaz de facilitar o acesso dos deficientes visuais a compra de 

suas peças de roupas possibilitando maior autonomia nesse processo. 

O RFID (Radio Frequency Identification) é um método de identificação através de 

sinais de rádio que recupera e armazena dados por meio de dispositivos denominados 

etiquetas RFID. Este recurso pode ser usado para deficientes visuais identificarem produtos 

utilizando o RFID como leitor. O áudio fornecido pelo leitor facilita o entendimento dos 

produtos pelos deficientes. Esta proposta foi desenvolvida por pesquisadores do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) em 2014, como uma ferramenta 

de inclusão para esses usuários (LOPES et al. 2012). Na Figura 36 demonstra-se o 

funcionamento do sistema. 
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Figura 36: RFID para identificar produtos. 

 
Fonte: Lopes et al. 2014, p. 8. 

 

 

O RFID em etiquetas do vestuário é utilizado somente para leitura, vindo da fábrica 

com os dados já gravados no chip, não podendo ser alterados, o que apenas permite a 

transmissão dos dados já gravados previamente pelo fabricante, sem a possibilidade de 

alterações. No entanto, seu uso pode facilitar o processo de identificação e compra dos 

produtos pelos deficientes visuais. 

 

2.4.4.4 Color-star 

 

O Color-Star é um aparelho desenvolvido pela empresa Caretec distribuído em 

diversos países e também comercializado online. Este aparelho portátil identifica mais de mil 

nuances de cores e diferencia a luz natural da luz artificial. Ao detectar a cor o aparelho a 

descreve podendo escolher o idioma a ser ouvido. O Color-Star é uma versão atualizada do 

reconhecido Colorino que apenas identificava 150 cores (CARATEC, 2017). Na Figura 37 

podemos visualizar o aparelho. 
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Figura 37: Color Star. 

 
 
Fonte: Disponível em http://www.caretec.at/ColorTest_Colorino.32.0.html?&cHash=577d0b4c1b&detail=22. 

 

 

Usando deste aparelho, os deficientes visuais podem identificar as cores das peças do 

vestuário e assim serem capazes de exercer sua escolha de maneira autônoma. Uma das 

maiores carências no desenvolvimento de produtos para este público está justamente na 

identificação das cores, texturas e padrões do vestuário além dos aspectos técnicos já 

abordados por diversos projetos que abrangem informações de tamanho, preço e manutenção 

das peças. 

 

2.4.4.5 Braille impresso em 3D 

 

A impressão tridimensional (3D), utilizada em vários segmentos criativos na moda 

pode também ser utilizada como instrumento de acesso dos deficientes visuais ao vestuário. 

Babette Sperling, estudante de design de moda da Universidade de Zwichau, na Alemanha, 

experimenta as possibilidades da impressão em 3D. Com pontos em braille integrados, as 

roupas não carregam apenas texturas, mas mensagens ocultas oferecendo ao usuário uma 

conexão emocional com a roupa. Suas peças foram apresentadas na Mercedes Fashion Night 

Berlin 2016.7 A Figura 38 traz uma de suas peças com braille em 3D. 

 

                                                
7 Fonte: http://www.designindaba.com/articles/creative-work/fashion-collection-features-hidden-braille-
messages. Tradução nossa. 
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Figura 38: Roupas com impressão 3D. 

 
Fonte: Disponível em http://www.designindaba.com/articles/creative-work/fashion-collection-features-hidden-
braille-messages. 

 

 

A designer passou por vários testes até descobrir qual seria o melhor material para ser 

impresso em 3D nas peças de roupa. Experimentou uma grande variedade de tecidos, 

materiais de impressão e técnicas até escolher o filamento orgânico willowflex. Este material 

fabricado em Berlin é feito a partir de matérias primas compostáveis, possui resistência a altas 

temperaturas, alta adesão e velocidade rápida de impressão. Sperling usou deste material para 

imprimir as mensagens em braille, bem como os botões de tamanhos variados. Além dos 

aspectos inclusivos da impressão 3D em braille o conceito dos produtos obedece a um ciclo 

sustentável que permite que as roupas possam retornar a natureza após seu ciclo de vida.8 

Diante disso, fica evidente a diversidade dos métodos e ferramentas que podem 

auxiliar os deficientes visuais no momento da escolha de seu vestuário, dentre outras tarefas 

diárias. Tecnologias assistivas como estas são capazes de mudar um pouco o cotidiano e a 

qualidade de vida dessas pessoas. 

 O design de superfície traz elementos visuais complexos para a identificação de seus 

traços, formas e cores pelos deficientes visuais. Alguns projetos já exploraram o universo da 

estamparia objetivando o reconhecimento dos deficientes visuais por essas superfícies, 
                                                
8 Fonte: http://www.designindaba.com/articles/creative-work/fashion-collection-features-hidden-braille-
messages. Tradução nossa. 
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demostrando práticas pontuais como relevos em camisetas. A proposta deste estudo está em 

apresentar um método eficaz de identificação por meio de etiquetas táteis, capaz de ser 

utilizado por diferentes marcas do vestuário, ou que se utilize de superfícies estampadas, em 

promover o reconhecimento desses indivíduos por elementos complexos da linguagem gráfica 

das estampas. 

 

2.5 CONCLUSÃO DO REFERENCIAL TEÓRICO 

  

Diante da construção da narrativa explanada pelo referencial teórico, alguns pontos 

convergentes se fazem importantes. A primeira grande abordagem se preocupou em trazer os 

elementos mais relevantes do design de superfície para produtos têxteis. A perspectiva desse 

ensaio começa com o entendimento da abrangência do trabalho do designer de superfície ou 

estamparia, que observa dentro do ramo do design um universo gráfico de especificidades de 

construção e conhecimentos que englobam o design, a moda e as artes visuais.  

Para assim, compreender-se os elementos de composição do design de superfície, a 

sua sintaxe visual, que dão ritmo, harmonia e fluidez para o desenho nas suas mais variadas 

formas de repetição.  

Diante dos aspectos apontados como moldantes na formação do padrão de superfície, 

dois elementos ganham destaque nessa discussão por sua capacidade de transformação visual 

e tátil das criações de superfície: a cor e a textura. As cores são artifícios estruturantes na 

composição de estampas, capazes de configurar atmosferas e sensações distintas através da 

combinação de suas variáveis. As dimensões da cor são ilustradas por Dondis (2015), em seu 

aspecto físico e emocional, assim como Farina et al. (2011) que transmite as suas interações 

em diferentes âmbitos de atuação. E Eco (2013) colocando as cores em sintonia com as 

mudanças e crenças da sociedade. 

Diferente das cores, as texturas podem ser percebidas através de dois sentidos, a visão 

e o tato. Combinando-os, as experiências vividas por meio das superfícies estampadas podem 

atingir novos consumidores, como as pessoas com deficiência visual. 

Dentro dos fatores projetuais da construção de um trabalho de superfície alguns 

elementos se fazem presentes de maneira hegemônica, como a presença das figuras ou 

motivos, os elementos de preenchimento e os elementos de ritmo, que juntos formam o 

módulo de repetição ou rapport de uma estampa, dando origem a um padrão. Essas 

características do processo criativo do design de superfície são elucidadas pelas autoras 
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Rüthschilling (2008), Freitas (2011), Briggs-Goode (2014) e Rubim (2004), referências no 

universo da estamparia. 

Além dos elementos gráficos e experienciais do design de superfície, são conhecidos 

os processos de produção para produtos têxteis. Em um primeiro momento, diferenciando os 

padrões gerados a partir da tessitura dos tecidos e aqueles transformados através da aplicação 

e impressão sobre os tecidos, os estampados, elucidados por Pezzolo (2007) e Rubim (2004). 

As técnicas de produção mais conhecidas no mercado são explanadas por Briggs-Goode 

(2014), com as contribuições de Pezzolo (2007). Esclarecendo-se a dimensão de atuação do 

campo e suas possibilidades de impressão. 

 A percepção dos elementos constituintes do design de superfície, na maioria das vezes, 

apresenta-se de maneira visual, impossibilitando a identificação das cores e dos desenhos 

bidimensionais pelos deficientes visuais. Como suporte para o reconhecimento dessas 

informações no vestuário, as etiquetas e tags são interfaces construídas para comunicar 

informações e mensagens essenciais desses artigos.  

 A reflexão do tópico seguinte aborda a respeito da atividade do designer gráfico como 

agente criador de superfícies. Assim, constatou-se como as primeiras interfaces gráficas para 

o vestuário foram concebidas, dentro do olhar daquele tempo sobre a concepção de suas 

funções, bem como percebem-se as mudanças de construção das mensagens diante da 

importância de comunicar novas informações das peças aos usuários. 

Ressaltando suas mudanças na comunicação das informações ao longo do tempo, 

passando pelas transformações vividas com a Revolução Industrial, com a padronização dos 

tamanhos para as peças de vestuário, como também, o surgimento das fibras sintéticas, 

fazendo surgir novas grafias e símbolos para o vestuário. Caminho ilustrado pelos autores: 

Dondis (2015), Mackenzie (2010), Svendsen (2010), Sirotti (2000) e Lurie (1997). 

 As características dessas interfaces estão intrincadas de mensagens visuais que surgem 

através da combinação de elementos de composição. A interpretação dessas mensagens é 

trazida por Munari (1997) quando o autor fala a respeito do emissor e receptor, fundamentais 

para a transmissão e compreensão da mesma mensagem e do propósito visual desejado. A 

apreensão das informações contidas nas mensagens visuais é conduzida pelas palavras de 

Dondis (2015), diante dos níveis de consciência na percepção das mensagens. 

 A identificação dos principais elementos gráficos das etiquetas inicia com a 

compreensão dos signos e símbolos que podem acompanhar essas interfaces e os significados 

de sua utilização, pela contribuição de Formiga (2011) e os apontamentos de Dondis (2015) 
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quanto aos efeitos visuais que podem ser apresentados nessas interfaces, por meio dos 

elementos de destaque da comunicação visual. 

Para a apresentação dos elementos gráficos e visuais de cada interface (etiqueta 

técnica; etiqueta promocional ou tag; etiquetas institucionais e etiquetas comerciais) o estudo 

de Schneider (2016) possibilitou a classificação dos artigos e a discriminação dos 

componentes predominantes das etiquetas, assim como a NBR NM ISSO 3758 (2013) 

elencou os itens necessários para a concepção das etiquetas técnicas, em específico. ABNT e 

SEBRAE (2012), através de seu documento contribuíram com a apresentação dos princípios 

de etiquetagem universais, aplicados no Brasil. Já a aplicação tátil nas etiquetas têxteis 

acompanha as relações feitas por Freitas (2011), sendo favorável as experiências vivenciadas 

através do tato. 

Schneider (2016) e ABNT e SEBRAE (2012) também foram importantes para a 

identificação dos materiais mais presentes na criação de etiquetas para o vestuário, no entanto, 

parte desses informações foi coletada de maneira empírica. 

 Com o mapeamento dos materiais mais utilizados na concepção das interfaces para o 

vestuário faz-se, também, uma discussão relevante, visto que, as propriedades físicas do 

material se relacionam intimamente com os usuários e representam importante veículo para a 

transmissão dos conceitos e mensagens de seus respectivos produtos. 

 Os elementos táteis das etiquetas e tags, criados de maneira tridimensional, 

contribuem, assim como os outros elementos visuais, para garantir qualidades estéticas e 

emocionais em sua interação com os usuários. Outro fator compositivo importante na 

construção dessas interfaces é a orientação do projeto para as questões de usabilidade. 

Discussão tomada como significativa para este estudo, pois todos os usuários precisam obter 

informações claras sobre os produtos que estão adquirindo, assim como a fixação das 

interfaces nas peças não podem gerar desconforto durante o uso. Tudo isso se relaciona com a 

eficácia na apresentação das etiquetas e tags.  

 A ausência da visão, dentre tantas perdas, impossibilita aos deficientes visuais de 

perceber informações visuais como as apresentadas nas etiquetas e tags relacionadas ao 

vestuário. O espectro do sistema visual, abordagem imprescindível para a compreensão das 

especificidades da perda da visão, inicia com a discriminação da acuidade visual e os 

diferentes níveis de deficiência visual, bem como a indicação dos dados relacionados a perda 

da visão no Brasil e no mundo. A compreensão do sistema visual também passa pela 

construção do aparelho óptico e a transformação da incidência de luz sobre os objetos em 

imagens mentais. A concepção dessas imagens no cérebro e o armazenamento das mesmas se 
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instala através da memória. A composição da memória, para os deficientes visuais, é um 

importante meio para a estratificação dos conceitos e para a aprendizagem de novas 

linguagens. 

Para elucidar a respeito de como o sistema visual é formado alguns conceitos que 

abordam a percepção visual e o aparelho óptico são trazidos por Aumont (2011), Guimarães 

(2004) e Sena (2009), quando demostram a construção das camadas do sistema visual e as 

operações que acontecem para a formação das imagens. Apresentando o caminho para o 

processamento da informação até a captação das mensagens visuais. 

A criação das imagens que passam pelo aparelho óptico e chegam ao cérebro, é 

evidenciada por Farina et al. (2011) com as contribuições de Guimarães (2004) que enfatizam 

o processo de criação das imagens até ganharam significado. A importância da memória na 

construção das imagens é apresentada por Sternberg (2008), exemplificando as etapas de 

codificação, armazenagem e recuperação. Outra classificação é relatada por Guyton (2008), 

onde a memória é diferenciada pelo tempo que se fixam na nossa mente. O recurso da 

memória é um meio importante para as pessoas que possuem algum tipo de deficiência visual, 

já que o repertório de experiências vividas é determinante para o entendimento de novas 

imagens. 

Determinante, também, é o fenômeno cromático na percepção visual. Os espectros que 

envolvem a cor são demonstrados por Inácio (2010), Aumont (2011), Guimarães (2004) e 

Pedrosa (2010) que a descrevem em sua dimensão física. E Pastoureau (1997) e Farina et al. 

(2011) a percebem sobre outra ótica, a da cultura e da sensibilidade individual, onde códigos 

determinam a utilização correta das cores. Arnheim (2016) ainda propõe a percepção das 

cores sobre a ótica das emoções, onde a cor se associa a sensações de representação. 

O último tópico que trata sobre as especificidades da deficiência visual fala a respeito 

das principais causas da perda da visão, iniciando a discussão pela diferenciação entre pessoas 

com deficiência congênita e deficiência adquirida pelas impressões de Kastrup (2007).  

Para discriminar as causas mais frequentes de perda visual Sena (2009) e a ONU 

(2013) apontam que algumas doenças estão no topo dessa lista, como o glaucoma e a catarata, 

a presença de infecções, tumores, a cegueira infantil e ferimentos causados por acidentes. 

Além disso, o envelhecimento da população impacta no aparecimento da perda gradual da 

visão. As deficiências na percepção das cores são apresentadas por Farina et al. (2011), 

Pedrosa (2010) e Sternberg (2008), ressaltando o daltonismo como a mais comum dentre as 

disfunções cromáticas. 
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 A conclusão desse tópico encerra pela discussão da linguagem tátil como agente no 

redirecionamento dos sentidos, sendo expressão eficiente de aprendizagem pela maioria do 

público com deficiência visual, pela aproximação ver-tatear. 

 Como última reflexão, o design universal e as diretrizes da acessibilidade 

compreendem parte significante desta pesquisa pelo direcionamento na concepção de projetos 

que visem a possibilidade de exercer a inclusão. Dentro desse cenário, fala-se dos princípios 

que norteiam o design universal e sua abrangência de atuação em todas as atividades da 

sociedade, seja na arquitetura ou nos objetos do cotidiano. A acessibilidade complementa o 

design universal conduzindo parâmetros na construção de ambientes, objetos e interfaces que 

incluam o maior número de pessoas possível, tanto na projeção adequada dos mesmos como 

em sua comunicação eficiente. 

Os conceitos e diretrizes do design universal são debatidos por Cambiaghi (2012), 

disseminando as propostas de inclusão enfatizadas pelos conceitos de universalidade para a 

criação de ambientes e objetos para todos. A fala da autora inclui um breve histórico sobre o 

início do debate do design universal por arquitetos, engenheiros, ambientalistas e 

pesquisadores, e seu precursor Ron Mace. 

 A sintetização dos conceitos do design universal, também, é apresentada por 

Cambiaghi (2012), desenvolvidas pelo Center for Universal Design em 7 princípios, são eles: 

uso equitativo; flexibilidade no uso; simples e intuitivo; informação perceptível; tolerância a 

erros; baixo esforço físico e tamanho e espaço para aproximação e uso. 

 O conceito de design universal é trazido também pela NBR 9050-2004 da ABNT e 

está discriminado pelo Decreto-Lei 5296/04. Legislações que buscam garantir a acessibilidade 

e autonomia de pessoas com algum tipo de deficiência ou limitação física. 

 Cambiaghi (2012) salienta, também, que o design universal não busca a criação de 

produtos e ambientes especializados, mas sim, criar projetos capazes de incluir o maior 

número de pessoas possíveis, tendo em vista as particularidades dos usuários. 

 Em consonância com os princípios do design universal, a acessibilidade compartilha 

algumas de suas diretrizes, onde ambos buscam a inclusão, autonomia e liberdade dos 

usuários. 

Os conceitos da acessibilidade estão descritos na NBR 9050, publicada em 2004, que 

diz respeito à acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. A 

acessibilidade compreende promover condições acessíveis aos ambientes, espaços, serviços, 

produtos e interfaces, bem como o acesso eficiente de informações a todos os públicos. 
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O acesso as informações do vestuário, são também abordados neste tópico, já que a 

eficácia na comunicação das informações nas etiquetas têxteis faz parte das diretrizes que 

orientam a promoção da acessibilidade em interfaces e produtos. Ressaltando a presença das 

etiquetas técnicas que apresentam muitas informações, inclusive a respeito da manutenção e 

conservação das peças de vestuário e ainda outros itens de importância para a identificação do 

produto.  ABNT e SEBRAE (2012) trazem a classificação dos itens obrigatórios para essas 

etiquetas. 

 A tecnologia assistiva vêm para contribuir com a inclusão através de seus projetos 

propiciando recursos e serviços que deem independência e mobilidade para as pessoas com 

deficiência. Ao longo da narrativa sobre o tema foram evidenciadas iniciativas de inclusão nas 

mais variadas atividades cotidianas, como também, especificamente na interação dos 

deficientes visuais com o vestuário. 

O conceito de tecnologia assistiva é conduzido pelas palavras de Suris e Meurer 

(2016), quando assinalam que seu objetivo é propiciar à criança ou adulto com deficiência 

e/ou limitações físicas ou sensoriais, recursos e serviços que os proporcionem uma maior 

qualidade de vida e que atendam às suas respectivas necessidades. Além de auxiliar na sua 

reabilitação, aliando-se aos tratamentos de saúde necessários a cada paciente. 

A projeção da tecnologia assistiva pode ganhar diferentes aplicações e atividades 

cotidianas, evidenciadas na pesquisa, como a cadeira que capta expressões faciais, a tinta 

perceptível ao tato que pode criar mapas que orientam os deficientes visuais em sua 

locomoção e as tecnologias assistivas voltadas para o vestuário, como as etiquetas em braille 

ou um aparelho que detecta as cores das roupas. 

 O diálogo entre todos os temas abordados no referencial teórico e suas conexões são 

norte para a concepção de uma interface para o vestuário que identifique o design de 

superfície e suas respectivas cores.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 A proposição deste capítulo é descrever as etapas do percurso metodológico desta 

pesquisa, sendo assim, parte da construção do referencial teórico, o contato com as 

instituições parceiras, a apresentação para o comitê de ética, a entrevista junto ao público 

alvo, a aplicação do questionário com a empresa e a criação das etiquetas, como etapas 

principais.  

Para melhor entendimento dos procedimentos metodológicos retoma-se ao objetivo 

geral: Propor etiquetas táteis para deficientes visuais com elementos do design de superfície 

que atenda suas necessidades de reconhecimento do vestuário. As etapas, ou o caminho 

metodológico da pesquisa são detalhadas ao longo da narrativa deste capítulo. Em resumo, 

podem ser compreendidas no Infográfico (Figura 39).  

 
Figura 39: Infográfico etapas da pesquisa.    

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018.  

 

 

 

 

Pesquisa bibliográfica

Contato com as instituições parceiras

Comitê de ética

Criação das etiquetas

Pesquisa de campo (empresa e público alvo)

Prototipagem das etiquetas

Objetiva compreender o cenário que abrange o problema de pesquisa através das

temáticas abordadas ao longo da narrativa, alcançando as especificidades dos

objetivos específicos da pesquisa.

  O contato com as instituições objetivam dois propósitos: encontrar parceiros para a

confecção das etiquetas e parceiros para a realização de entrevistas com o público alvo

(Tecnoblu e a Associação Catarinense de Integração ao Cego - ACIC).

  

A apreciação do projeto ao Comitê de Ética assegura aos participantes da pesquisa

a responsabilidade na execução das entrevistas com o público alvo. 

  

A criação das etiquetas têm como origem a exploração realizada com a pesquisa 

bibliográfica somada a testes físicos dos novos produtos. Também fazem parte da

criação a elaboração das estampas e os desenhos técnicos das etiquetas. 

  

Entrevista c/ a empresa: Objetiva compreender o perfil da empresa, sua busca por inovação 

e as possibilidades de desenvolvimento de produtos para o público com deficiência visual. 

  

A etapa de prototipagem das etiquetas objetiva desenvolver as interfaces para a

apresentação da proposta.

  

1

2

3

4

5

6

Entrevista c/ o público: Busca compreender a interação dos deficientes visuais com o 

vestuário e suas relações de identidade com a moda. 

  



 111 

3.1 DELINEAMENTO METODOLÓGICO PESQUISA 

 

Quanto a metodologia utilizada esta pesquisa caracteriza-se por ser um estudo 

descritivo, do ponto de vista dos objetivos. Pois, descreve as características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. Observa, registra, 

analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem interferência do pesquisador. Procura 

descobrir a frequência com que um fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, 

relações com outros fatos (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

Quanto à natureza da pesquisa, trata-se de uma pesquisa básica. Em relação a 

abordagem do problema de pesquisa o estudo aproxima-se da pesquisa qualitativa, por 

considerar que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito. A interpretação dos 

fenômenos e a atribuição de significados são premissas no processo da pesquisa qualitativa e 

descritiva. A pesquisa qualitativa utiliza várias técnicas de dados, como a observação 

participante, história ou relato de vida, entrevista e outros (GIL, 2008), tópico descrito a 

seguir.    

 

3.2 TÉCNICAS DE COLETA DE DADOS  

 

As técnicas para coleta de dados utilizadas nesse estudo partem de duas vertentes: a 

pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. A pesquisa bibliográfica se concentra na 

investigação de livros, revistas, teses, dissertações, artigos, documentos eletrônicos nas 

bibliotecas virtuais e catálogos on-line na rede sobre o tema da pesquisa. Sua principal 

finalidade é aproximar o pesquisador do seu objeto de estudo em um contato direto com todas 

as referências já criadas sobre determinado tema (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

As entrevistas (Apêndice B e C) que fazem parte da pesquisa de campo, foram 

elaboradas com questões abertas (das quais permitem maior liberdade ao pesquisador) 

específicas para a resolução do problema de pesquisa, aplicadas com a empresa Tecnoblu e 

com os deficientes visuais para compreender sua relação com o vestuário.  

Entrevistas estas, subsidiadas por questionários semiestruturados, dos quais, 

permitiram que novos questionamentos fossem formulados de acordo com o andamento do 

processo e interação entre os participantes. A não padronização das perguntas permite ao 

entrevistador explorar cada situação apresentada pelas direções tomadas pelo entrevistado 

(MARCONI; LAKATOS, 2017), surgindo novos pontos de ancoragem. 
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A entrevista possui diversas vantagens como ferramenta para a coleta de dados, sendo 

um instrumento que oferece flexibilidade para o entrevistador, podendo esclarecer pontos 

durante os questionamentos, antes não previstos, construindo a oportunidade de obtenção de 

dados distinta de qualquer fonte já documentada, possibilitando informações mais precisas, 

além de permitir quantificar estatisticamente os dados (MARCONI; LAKATOS, 2017). 

A escolha por esse instrumento de coleta de dados se deu pelo caráter exploratório da 

pesquisa, sendo um meio eficiente para o conhecimento das especificidades do tema e do 

grupo estudado, bem como a captação direta de dados. 

 

3.3 TÉCNICA DE ANÁLISE DOS DADOS            

 

O método de análise utilizado foi o indutivo, o qual parte do particular para o geral, 

pois, busca o significado na fala dos sujeitos por meio do contexto em que eles vivem, 

delimitada pela abordagem conceitual do pesquisador que procura sintetizar os pontos mais 

relevantes da coleta de dados transformando-os em tópicos de interesse da pesquisa. 

Para este método a observação dos fatos ou fenômenos acontece diante de causas que 

ainda não se conhece, estabelecendo relações de comparação com as premissas existentes 

sobre o estudo de pesquisa, partindo, no final, para a generalização dessas fatos ou 

fenômenos. Gerando respostas muitas vezes creditadas como não prováveis (GIL, 2008). 

A descrição e análise dos dados compreendeu duas etapas (para as entrevistas com os 

deficientes visuais): a primeira com o perfil dos entrevistados; e a segunda a interação com o 

vestuário, que se subdivide em três abordagens – experiência de consumo e identificação com 

a moda; manutenção, conservação e organização das peças e sobre as etiquetas têxteis. 

A descritiva da análise da entrevista com a empresa parceira respeitou a linearidade 

dos questionamentos. 

 

3.4 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA  

 

A delimitação da pesquisa, que objetiva atingir ao objetivo geral do estudo, se divide 

em três etapas: a delimitação espacial do estudo, a delimitação temporal e a delimitação da 

população. 

A delimitação espacial do estudo é o primeiro critério traçado na realização dos 

objetivos a serem alcançados. Por ser a pesquisa em ciências sociais, eminentemente 
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empírica, foi preciso delimitar o local da observação, ou seja, o local onde o fenómeno em 

estudo ocorre. Diante da realização das entrevistas junto a ACIC, o espaço físico de 

observação foram as dependências da Associação, onde os participantes realizam diversas 

atividades de acordo com a necessidade individual de cada um. O ambiente proporciona 

maior confiabilidade e adaptação dos participantes, já que com frequência comparecem para 

realizar suas atividades cotidianas. 

 A delimitação temporal corresponde ao período em que o fenómeno estudado foi 

circunscrito, ou seja, o intervalo de tempo em que a pesquisa teórica e de campo foram 

realizadas. A pesquisa se inicia em agosto de 2017, com o início do Mestrado no Programa de 

Pós-graduação em Moda da UDESC. Os primeiros passos foram a pesquisa bibliográfica e 

revisão das propostas semelhantes de produto. Em 2018 a proposta de etiqueta tátil foi 

materializada, com a realização do design, layout e testes físicos de protótipos. Já em 2019, o 

processo criativo das etiquetas entrou na sua fase final, com a escolha de materiais e 

confecção junto a Tecnoblu. 

 Fazem parte, também, dessa linha temporal o período de realização da entrevista com 

os deficientes visuais que buscou compreender a sua relação com o vestuário, em outubro de 

2018, bem como a entrevista realizada com a empresa, que ocorreu em novembro de 2018. 

 A delimitação da população prevê mapear os usuários potenciais da pesquisa. A 

população foco foram os deficientes visuais, adultos com diferentes graus de deficiência, 

podendo compreender indivíduos com baixa visão, daltônicos, pessoas cegas e idosos. Para a 

realização das entrevistas alguns integrantes desse grupo estiveram presentes, pessoas cegas e 

com baixa visão, por representarem maiores dificuldades visuais. 

 Fazem parte, também, da população inserida na pesquisa a empresa parceira, a 

catarinense Tecnoblu, sendo a responsável pela execução das etiquetas.  

 

3.5 PESQUISA DE CAMPO 

 
De acordo com Gil (2008) a pesquisa de campo é uma das etapas da metodologia 

científica de pesquisa que corresponde à observação, coleta, análise e interpretação de fatos e 

fenômenos que ocorrem dentro de seus nichos, cenários e ambientes naturais de vivência.  

Engloba a coleta e/ou registro de dados, caracteres, informações relativas ao fenômeno ou 

objeto de estudo.  

Diante do caráter exploratório do estudo, a pesquisa de campo procura se familiarizar 

com o fenômeno e os fatos que circundam o grupo estudado, de forma a descrever as relações 



 114 
 

que se estabelecem na relação dos deficientes visuais com o vestuário. Como também, 

compreender o universo em que a empresa está imersa. 

A seguir, são narradas as especificidades que compreendem a pesquisa de campo. 

  

3.5.1 Amostras da pesquisa e critérios de seleção 

 

As amostras da pesquisa buscam conhecer um subconjunto do universo da população a 

ser estudada, suas características e particularidades como grupo (GIL, 2008). 

Participaram da amostra cinco (5) deficientes visuais que fazem parte da Associação 

Catarinense de Integração ao Cego – ACIC, localizada em Florianópolis, Estado de Santa 

Catarina. O critério de seleção levou em conta além da proximidade dessa associação com a 

instituição de ensino, a qual a pesquisa está vinculada, o fato de possibilitar reunir em um 

mesmo ambiente, um número expressivo de pessoas com deficiência visual. As amostras, 

sendo assim, foram selecionadas por acessibilidade ou conveniência, admitindo que esse 

grupo representa o universo de estudo (GIL, 2008). Amostragem considerada não 

probabilística. 

O público escolhido são adultos maiores de 18 anos, variando entre pessoas com baixa 

visão e pessoas com perda total da visão. A exclusão do público infantil acontece pela 

especificidade da abordagem para essa população, requerendo uma análise própria, distinta do 

restante. Esse recorte não exclui, futuramente, um estudo que aborde em específico o público 

infantil, já que, a proposta de etiqueta tátil também é acessível as crianças. 

Além disso, participaram da pesquisa a empresa catarinense Tecnoblu na confecção 

dos protótipos das etiquetas. Os critérios para a seleção dessa empresa levaram em 

consideração o fato de ser uma especialista na criação e desenvolvimento de artigos para 

personalização do vestuário, em sua grande maioria, etiquetas e tags, aberta a novos projetos 

vindos da academia. Além disso, trata-se de uma empresa que nesse ramo, tem destaque no 

mercado nacional e internacional. 

 

3.6 DETALHAMENTO DAS ETAPAS DA PESQUISA 

 

O detalhamento do percurso metodológico descreve exatamente como ocorreu cada 

etapa da pesquisa. Desta forma, os próximos itens são separados por tópicos em linha 

crescente de acontecimentos com o objetivo de manterem-se claras as etapas percorridas. 
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3.6.1 Primeira etapa – Definição do tema 

 

 A primeira etapa da pesquisa foi a busca pela definição do tema. Esse caminho se 

inicia aproximadamente um ano antes do processo seletivo para o mestrado, na conclusão da 

graduação em Moda. Naquele momento, se concretizava a elaboração da coleção de 

formatura, onde o seu principal elemento de impacto eram as estampas. O público alvo desta 

mesma coleção eram mulheres de diferentes faixas etárias, desde mulheres jovens até aquelas 

que já haviam alcançado a maturidade, capazes de se identificar com a atmosfera proposta. 

 A abrangência do público alvo fez pensar na impossibilidade de percepção que alguns 

dos consumidores enfrentam ao escolher suas peças de vestuário. As estampas, produto do 

design de superfície, possuem elementos predominantemente visuais que não alcançam o 

olhar de todos. 

 A aspiração pela pós-graduação, já crescente, tomou forma com a iluminação do tema: 

proporcionar aos deficientes visuais a percepção dos grafismos e cores das estampas em suas 

peças de roupas.  

 No entanto, era necessário confirmar a viabilidade do projeto diante da necessidade de 

avaliação do público alvo. Para isso, o primeiro contato com a Associação Catarinense de 

Integração ao Cedo – ACIC objetivou assegurar a disponibilidade de aplicação de entrevistas 

com seus associados, possibilitando o próximo passo. 

 O próximo passo foi de exploração. Explorar no sentido de mapear os projetos já 

existentes que auxiliam os deficientes visuais na sua escolha pelo vestuário, em suas mais 

diferentes aplicações e ferramentas de projeção. Essa busca percorreu textos de artigos, 

projetos de pesquisa, dissertações e teses que se propõem a facilitar o uso do vestuário pelas 

pessoas que apresentam algum tipo de deficiência visual. O recorte desses trabalhos 

possibilitou o entendimento do campo de pesquisa, os avanços e os pontos ainda a serem 

explorados.  

 Essa pesquisa preliminar pode ser melhor visualizada no Quadro 2, um apanhado de 

trabalhos que se mostraram relevantes ao longo dessa exploração. 
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Quadro 2: Pesquisa preliminar de projetos do vestuário para deficientes visuais 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

  

Dentro dessa perspectiva, alguns pontos foram levados em consideração, como o tipo 

de pesquisa realizada, o título do estudo, o nome dos autores e o tipo de publicação. Esse 

horizonte de trabalhos demostrou as possibilidades de implementação e os diferentes meios de 

aplicação. 

 Realizada a fotografia do cenário de atuação, alguns pontos já puderam ser definidos, 

como: a interface que receberia as informações desejadas – etiquetas e tags afixadas as peças 

de roupa e o meio de visualização, o tato. 

 Assim, deu-se início a elaboração do projeto obedecendo as especificidades do 

processo seletivo.  

 

3.6.2 Segunda etapa – Fundamentação teórica 

 

A segunda etapa da pesquisa constrói-se na consolidação do tema e na averiguação 

dos principais conceitos e influências teóricas a serem estudadas. 

Pesquisa Preliminar

1 2 3 4Tipo de pesquisa Título da pesquisa Nome dos autores Tipo de publicação

Design de uma etiqueta para 
pessoas com deficiência visual

 Manuela Neves, Marise Barreto, 
Jorge Neves 

 Artigo publicado em 
 congresso

CIPED – VI Congresso Interna-
cional de Pesquisa em Design, 
2011. 

Etiqueta têxtil como contributo 
para a interpretação da cor 
pelos deficientes visuais

Madalena Duarte Craveiro Sena Dissertação apresentada ao 
Departamento de Ciência e 
Tecnologia Têxteis da Universi-
dade da Beira Interior, 2009.

Dissertação de Mestrado

Rfid como ferramenta de 
inclusão

Sandro L.M. Lopes Junior, Paula 
M. S. Albuquerque, Antonio. R. 
Albuquerque Junior, Pedro k. F. 
Cardoso 

 Artigo publicado em 
 revista

Revista Innover, 2014.

Uso do QR Code em etiqueta 
de vestuário acessível para 
deficientes visuais

Sandro Laerth Maciel Lopes 
Júnior, Agebson Rocha Façanha, 
Lucineide Penha Torres de Freitas 

“WEARING WHAT” - Ferramenta 
de auxílio à compra de vesti-
mentas para deficientes visuais

Juliana Sabino da Silva, Taís Virgínia 
Fidélis Cordeiro, Wanessa Relvas 
da Silva 

Projeto de Graduação
Projeto de Graduação apre-
sentado à Escola de Informáti-
ca Aplicada da Universidade 
Federal do Estado do Rio de 
Janeiro (UNIRIO), 2013.

X Encontro de Iniciação Cientí-
fica (ENICIT), Maracanaú - CE, 
2011.

 Artigo publicado em 
 congresso
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Na pesquisa teórica, dá-se enfoque para os temas de maior relevância e crescimento 

em direção a resolução do problema. Nesse sentido, foram definidos cinco grandes núcleos de 

investigação: o design de superfície; as etiquetas e tags (e a usabilidade nas etiquetas têxteis); 

a deficiência visual e o design universal e a acessibilidade. A conexão entre cada uma dessas 

teorias possibilitou constatar as nuances da problemática. 

 Construir a narrativa a respeito do design de superfície objetivou, além de apresentar 

seus elementos visuais, princípios de composição e a abrangência de suas técnicas de 

impressão, elucidar que este universo, de impressões gráficas e simbólicas, não está ao 

alcance do público com deficiência visual. Assim como todos os elementos, puramente 

visuais, encontrados nas etiquetas, explorado no tópico que aborda a configuração do design 

gráfico para essas interfaces. 

 A deficiência visual está nesse contexto como núcleo que identifica as especificidades 

da perda visual, suas causas mais recorrentes, compreendendo o funcionamento do sistema 

óptico, como as cores são percebidas, e a importância da linguagem tátil como meio de 

interpretação das superfícies e dos objetos. 

 O design universal e a acessibilidade, que encerram a discussão teórica, são 

parâmetros importantes na concepção de projetos, apresentados como norte para a criação da 

proposta de etiqueta para os deficientes visuais. 

 Desta forma, o design de superfície inserido na interface etiqueta, respeitando os 

princípios que compreendem o design universal e a acessibilidade, possibilita aos deficientes 

visuais acessar as informações puramente visuais de maneira tátil. Ressaltando a importância 

dos testes de usabilidade que compreendem a visão do público diante de novos produtos. 

 A busca por esses temas debruçou-se sobre livros, artigos, dissertações e teses que 

corroboravam a respeito dos conceitos que fundamentam os temas de destaque.  

 

3.6.3 Terceira etapa – Seleção do público alvo 

 

 Diante da compreensão dos principais fatores que circundam o problema de pesquisa, 

ficou mais evidente a abrangência do público beneficiado com a proposta de etiqueta tátil. 

Assim, nessa etapa podemos delimitar o círculo de possíveis pessoas impactadas. 

Desta forma, o público alvo desta pesquisa é a população com deficiência visual. 

Dentro desse grupo se aglutinam pessoas de diferentes faixas etárias e graus de deficiência, 

compreendendo indivíduos com baixa visão, daltônicos, pessoas cegas e/ou idosos.  
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 Cada indivíduo diante da especificidade de sua dificuldade visual apreende as 

informações de maneira distinta, com menor ou maior intensidade. Para alguns, algumas 

silhuetas, formas e cores ainda são perceptíveis e para outros apenas uma gradação de cinzas e 

vultos aparece como realidade. 

 No entanto, todos apresentam algum nível de dificuldade na percepção desses 

elementos visuais, como as cores e as formas, não sendo totalmente compreendidos. Para 

abranger todos as singularidades deste público alvo as alternativas de projeto devem ser 

construídas através do método mais universal possível, fazendo com que a maioria dos 

usuários seja capaz de acessar ao produto ou a interface. 

 Tendo em vista que o formato da proposta de etiqueta tátil, até esse estágio do estudo, 

se configura compreensível para todos os grupos com algum tipo de deficiência visual, 

tornando possível a inclusão de deficiências distintas. 

 Dentro dessa perspectiva a sensibilidade tátil se apresenta, como relatado ao longo do 

referencial teórico, como um dos principais agentes na tarefa de perceber as imagens ópticas. 

Sendo, portanto, característica estruturante na realização de uma proposta de etiqueta para 

este público. 

O vestuário apresenta diversos elementos de caráter puramente visual, havendo a 

necessidade de transmissão dessas informações, muitas vezes por outra pessoa. Os deficientes 

visuais, assim como todos os consumidores, também são usuários dos artigos de vestuário, e, 

consecutivamente, das etiquetas têxteis.  

 

3.6.4 Quarta etapa – Contato com as instituições parceiras 

 

O contato com as instituições de apoio a pesquisa concretizou a quarta etapa. Para 

auxiliar na prototipação e desenvolvimento das etiquetas a empresa Tecnoblu, especializada 

na criação de artigos de personalização do vestuário, interessou-se em apoiar o projeto, 

levando em conta a sua aproximação com o cenário acadêmico e o viés de inovação da 

proposta. A sua atuação se restringe a confecção das interfaces, e ainda no que diz respeito ao 

direcionamento da criação, que tem como norte as especificidades do cenário da empresa. 

Para concretizar o apoio um termo de consentimento (ANEXO A) foi assinado pelo 

diretor criativo da instituição, autorizando a utilização do nome da empresa na pesquisa e 

convidando-os a participar do projeto. 

 Para compreender a relação do público com o vestuário fez-se necessário entrar em 

contato com a Associação Catarinense de Integração ao Cego – ACIC, instituição que realiza 
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diversas práticas de aprendizagem e convívio com os deficientes visuais nas suas mais 

diferentes faixas etárias. A participação do público alvo é essencial para identificar a sua 

interação com o vestuário e detectar as principais necessidades na relação do usuário com o 

produto. A apreciação do usuário mostra-se um fator definitivo para o sucesso de sua futura 

implementação no mercado das etiquetas táteis. 

 Consentindo com a participação na pesquisa, um termo foi assinado (ANEXO B) pela 

responsável técnica da instituição autorizando a execução das entrevistas junto a seus 

membros. 

 

3.6.5 Quinta etapa – Comitê de ética 

 

Estruturados os principais temas de enfoque e acordadas as instituições participantes, 

conduz-se a pesquisa para as considerações éticas. Para a apreciação do Comitê de Ética em 

Pesquisas Envolvendo Seres Humanos – CEPSH/UDESC, que tem como objetivo garantir a 

idoneidade e eticidade dos métodos de coleta de dados, contribuindo com a garantia de 

segurança para com os participantes, alguns passos foram necessários. A primeira etapa 

corresponde a elaboração do projeto, que inclui os objetivos da proposta, a justificativa, a 

metodologia e as referências utilizadas, de maneira resumida. 

 Finalizado o projeto, recolhem-se as assinaturas das instituições participantes, que 

deverão constar nos documentos a serem anexados junto ao texto da pesquisa na Plataforma 

Brasil. O endereço digital armazena todas as informações a serem analisadas pelo Comitê 

através do login do pesquisador. Em específico, foram incluídos: o projeto detalhado (além do 

projeto resumido); cronograma da pesquisa; roteiro para entrevista; o termo de consentimento 

para fotografias, vídeos e gravações; o termo de consentimento livre e esclarecido – TCLE e 

as declarações das instituições envolvidas (ACIC e Tecnoblu). 

 Com a aprovação do projeto junto ao Comitê de Ética em Pesquisas Envolvendo Seres 

Humanos – CEPSH/UDESC (ANEXO C), dá-se segmento as etapas subsequentes da 

pesquisa. 

 

3.6.6 Sexta etapa – Entrevista com os deficientes visuais 

 

Na Associação Catarinense de Integração ao Cego – ACIC, foi realizada entrevista 

com os deficientes visuais no mês de outubro de 2018, subsidiada por um questionário 

semiestruturado, (Apêndice C) oportunizando a abertura para outros questionamentos. 
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O termo de consentimento livre esclarecido (TCLE) foi lido aos participantes e suas 

respostas foram gravadas e armazenadas. Em seguida deu-se início aos questionamentos 

preestabelecidos pelo roteiro da entrevista, que em primeira etapa objetivou identificar o perfil 

dos entrevistados e em segunda etapa teve como objetivo compreender a interação dos 

deficientes visuais com o vestuário, como fazem suas escolhas e como reconhecem as suas 

peças no dia a dia. 

 As entrevistas foram realizadas individualmente, para que não houvesse interferência 

nas respostas entre os participantes. Após a gravação das entrevistas, as informações 

correspondentes a cada interrogação e a cada participante foram transcritas para posterior 

análise e descrição dos dados. 

 

3.6.7 Sétima etapa – Entrevista com a empresa parceira Tecnoblu 

 

Em visita a empresa Tecnoblu, localizada na Região do Vale de Itajaí, em Itoupava 

Central, Blumenau, Santa Catarina, foi realizada uma entrevista no mês de novembro de 2018, 

subsidiada por um questionário, Apêndice B.  

A finalidade da entrevista com a empresa parceira objetivou compreender suas 

especificidades de atuação, seu posicionamento de mercado e as possibilidades de inserção 

das etiquetas táteis no mercado. Assim, através da perspectiva levantada pela entrevista foi 

possível apresentar a empresa e direcionar a proposta. 

 

3.6.8 Oitava etapa – Processo de Criação das etiquetas 

 

 Nesse momento, se iniciam os primeiros insights para a criação do layout das 

interfaces, analisando os projetos já existentes que se preocupam em facilitar a leitura dos 

deficientes visuais das suas peças de vestuário com mais profundidade. Além de investigar as 

alternativas de código de cores para deficientes visuais, informação que complementa a 

construção gráfica, os desenhos da estampa, componente importante na composição. 

 O recorte e a análise desses projetos conduziram a uma visão mais ampla sobre o 

objeto de estudo, compreendo os prós e contras de cada proposta, alinhavando de forma mais 

concreta as características pretendidas para este ensaio. 

O código de cores escolhido necessita, também, de uma avaliação junto ao público 

alvo para comprovar a sua eficiência e aplicabilidade nas etiquetas têxteis. A investigação do 

código de cores será abordada, em detalhes, no quinto capítulo. 
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 Os primeiros testes de layout começaram na prática, utilizando como material papel e 

EVA (acetato-vinilo de etileno ou ethylene vinyl acetate), proporcionando a percepção de 

tamanho e espaçamento dos elementos na interface. Esses testes dão subsídio para a 

realização dos primeiros protótipos junto a Tecnoblu. 

 Depois de concretizados os testes foram elaborados os desenhos finais das etiquetas, 

bem como os desenhos técnicos de cada interface, compreendendo todas as medidas e 

informações necessárias para a confecção. Foram criadas seis etiquetas, três para peças lisas e 

três para peças estampadas, de forma a construir um universo de possibilidades para os 

futuros testes de usabilidade e para a apresentação da proposta. 

 Sendo assim, foram também criadas três estampas para compor as interfaces que 

apresentam as informações do design de superfície. 

 Realizados os testes preliminares e elaboradas as propostas finais das etiquetas, foi 

possível elaborar a apresentação do projeto para a empresa.  

 

3.6.9 Nona etapa – Apresentação do projeto das etiquetas 

 

No segundo contato com a empresa Tecnoblu a proposta das etiquetas táteis foi 

apresentada, assim como todas as características conceituais do projeto. 

A apresentação gráfica da proposta abre o diálogo entre os envolvidos na concepção 

do projeto, definindo, principalmente, as características estruturais das interfaces. A ilustração 

da proposta, através da apresentação do projeto, objetiva demostrar a relevância da pesquisa e 

suas delimitações conceituais. 

Todas as ilustrações, contidas na apresentação, são autorais e tem como objetivo 

demostrar de forma lúdica as limitações enfrentadas pelas pessoas com deficiência visual, 

suas necessidades de identificação por meio do vestuário e a importância do tato para 

identificar os objetos e as superfícies, além de apresentar os modelos de interfaces 

pretendidas. Os animais são os personagens principais do enredo do projeto gráfico (Apêndice 

A), usados como símbolo da inclusão, já que cada espécie ou animal possui limitações e 

especificidades na visão que os tornam únicos, assim como cada pessoa deficiente visual. A 

ludicidade também é trazida possibilitando, no futuro, a apresentação do projeto para o 

público infantil, de crianças com ou sem limitações visuais.   

Os arquivos das etiquetas para a confecção foram entregues para a empresa 

digitalmente, como solicitado. Cada uma das seis interfaces com seu respectivo desenho 
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técnico, acompanhadas de um croqui, também individual (ambos serão apresentados no 

Capítulo 5). 

 O próximo passo foi a confecção dos protótipos, a décima etapa. 

  

3.6.10 Décima etapa – Confecção dos protótipos 

 
O desenvolvimento do projeto das etiquetas táteis foi delineado ao contexto da 

empresa Tecnoblu, parceira desta pesquisa, como mencionado anteriormente. Assim, foi 

realizada uma reunião junto ao Diretor Criativo da empresa, onde foram discutidos os 

elementos do layout, como as cores, as aplicações em 3D e os materiais possíveis de serem 

testados. Diante desses apontamentos a proposta sofreu algumas alterações, como alternativa 

de melhoramento dos croquis iniciais. 

Após essa conversa as interfaces passaram por um período de testes, seja de materiais 

ou de métodos diferentes de aplicação dos elementos em 3D. 

A dificuldade na realização de peças muito detalhadas, como as folhas, flores e o 

pássaro, contidos em algumas das interfaces, resumiram a atuação de produção da empresa a 

confecção gráfica das interfaces e o desenvolvimento dos elementos geométricos 

tridimensionais. A criação desses elementos de maior complexidade, essenciais para o 

projeto, foram desenvolvidos em corte a laser, e os detalhes internos gravados a laser e 

aplicados sobre as etiquetas, em seus respectivos espaços, delimitados anteriormente pelos 

desenhos técnicos. 

 Diante do delineamento da pesquisa e das especificidades do percurso metodológico, 

os resultados são apresentados no próximo capítulo. 
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4 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 

A abordagem desse capítulo objetiva apresentar o estudo realizado com o público alvo 

da pesquisa, os deficientes visuais. Nesse sentido, foi realizada entrevista com integrantes da 

ACIC, com a intenção de compreender as relações dos deficientes visuais com o vestuário, 

como realizam suas escolhas e identificam suas peças. O roteiro das entrevistas é detalhado no 

Apêndice C.  

Também, apresenta-se neste capítulo a empresa catarinense Tecnoblu, parceira da 

pesquisa, especializada em artigos de identificação do vestuário, dando um panorama a 

respeito do histórico da empresa, seus produtos, processos e posicionamento de mercado.  

A coleta dessas informações foi obtida através de entrevista realizada com o Diretor 

Criativo da empresa (Apêndice B), sendo descritas nesse capítulo com o objetivo de 

compreender o cenário que se insere a empresa, sua atuação no mercado, bem como as 

possibilidades de implementação de etiquetas táteis para deficientes visuais em seu catálogo, 

como diferencial de produto inclusivo. 

 

4.1 A INTERAÇÃO DOS DEFICIENTES VISUAIS COM O VESTUÁRIO 

 

A comunicação dos deficientes visuais com o vestuário, apresentada através das 

entrevistas, busca compreender as relações que estabelecem com a compra e as escolhas de 

suas peças, construindo pontos de ancoragem para identificar sua interação com o vestuário e 

a moda. A primeira etapa imprimi o perfil dos entrevistados e a segunda etapa identifica as 

relações de interação dos deficientes visuais com o vestuário. 

 

4.1.1 Perfil dos entrevistados 

 

 O perfil dos entrevistados é um fator determinante, que distingue as expectativas e 

experiências de cada usuário. O recorte, para este estudo, compreendeu 5 participantes (sendo 

4 mulheres; e 1 homem), todos integrantes da ACIC, entre eles funcionários e membros que 

realizam atividades semanalmente na instituição. 

 A faixa etária variou entre 24 e 49 anos, compreendendo públicos distintos dentro da 

perspectiva dos consumidores adultos. Em relação ao grau de deficiência dos participantes, 

dois apresentam perda parcial da visão (com nível residual perto dos 5%) e 3 participantes 

com perda total da visão. 
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 Quanto ao nível de escolaridade dois participantes possuem ensino superior completo; 

dois possuem ensino médio completo; e um possui ensino fundamental completo. Quanto a 

realização de atividades profissionais, apenas dois participantes são ativos, atuantes na área da 

educação. 

  

4.1.2 A experiência de compra do vestuário e identificação com a moda 

 

As experiências de consumo são para os indivíduos parte importante de sua busca por 

identidade e inserção na sociedade, muitas vezes por meio do consumo de artigos alinhados 

com as tendências ou com a moda. A personificação da identidade pela compra de objetos ou 

experiências é capaz de determinar parte da imagem que se deseja transmitir. 

O vestuário tem papel significativo para a conquista da personalidade individual, 

assim como para os deficientes visuais ou para quaisquer pessoas que apresentem algum tipo 

de limitação física.  

Os questionamentos feitos neste tópico foram: É você quem escolhe suas próprias 

roupas ou precisa de ajuda de terceiros para realizar essa atividade? Como você identifica as 

cores e as estampas de suas peças de vestuário? Essas escolhas são importantes para você? 

Você procura roupas alinhadas com as tendências de moda? (Apêndice C). 

Para todos os participantes da pesquisa o momento que orienta a escolha das peças de 

vestuário é auxiliado por outra pessoa. Seja para identificar o tamanho da peça, ou para a 

escolha do modelo mais apropriado ou ainda na tarefa de separação e organização dos itens na 

loja. Apesar de apreciarem estar presentes na compra de seus itens de vestuário, gostariam 

que essa atividade fosse realizada de maneira mais independente.  

A identificação das cores e das estampas das peças de vestuário não são 

compreendidas pelos participantes. Necessitam da presença de outra pessoa para transmitir as 

características da peça, para assim suas escolhas se concretizarem. Uma das participantes 

relatou que já usou de aplicativos para identificar as cores, quando havia muita dúvida. Mas 

como conhece muito bem suas peças não realiza essa atividade com muita frequência. 

Exceto para um deles que detém uma autonomia particular, através do pequeno 

resíduo visual que possui, conseguindo identificar a maioria das cores. No entanto, quando há 

a semelhança de cores muito próxima, como o azul marinho e o preto, a característica dos 

aviamentos é determinante, como os botões, por exemplo. Mas a identificação dos desenhos 

não é percebida por nenhum deles. 
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A procura por itens alinhados às tendências de moda não se associa a nenhum dos 

participantes. A predileção por determinadas peças está na caracterização de seu estilo 

pessoal. 

Desta forma, as experiências de compra e a identificação com a moda pelo público 

com deficiência visual, pela perspectiva dos entrevistados, está sempre condicionada a 

presença de outra pessoa que transmite as informações que determinam as suas escolhas. A 

escolha por artigos que estejam em consonância com as tendências não é uma preocupação 

dos participantes, talvez por não terem acesso a esse universo prospectivo. A combinação 

harmônica das cores também não está ao alcance de todos, já que o ensino desses arranjos não 

esteve presente ao longo de suas aprendizagens e vivências. 

 

4.1.3 Organização do vestuário e manutenção das peças  

 

 A organização e os cuidados com a conservação e manutenção do vestuário são 

aspectos da interação dos usuários com suas roupas, responsáveis por determinar a vida útil 

das peças, como também o processo de identificação dos artigos quando armazenados. 

 A estrutura da organização e os critérios para a ordenação, para as pessoas com 

deficiência visual, seguem um padrão diferenciado para a disposição e categorização das 

peças nos guarda roupas, com o objetivo de facilitar o reconhecimento dos artigos. 

 Os questionamentos realizados nessa etapa foram: Você consegue identificar sozinho 

as suas peças de vestuário em seu guarda roupa? Como você organiza seus itens de vestuário? 

Você realiza as tarefas de manutenção e conservação do vestuário? (Apêndice C). 

 Todos afirmaram que conseguem identificar as peças sozinhos em seus guarda roupas, 

seguindo padrões próprios de armazenagem e organização. A distinção das peças para a 

separação é caracterizada muitas vezes como partes de baixo e partes de cima, se referindo a 

combinação necessária para a composição de um look. Sempre mantendo as mesmas posições 

para cada variação dos itens, com o objetivo de acessar a memória para cada escolha. 

 A identificação no guarda roupa é muitas vezes determinada pela textura da peça, pelo 

modelo (se possui gola ou decote canoa, por exemplo) ou pela etiqueta. Etiquetas diferentes 

configuram peças diferentes e ainda auxiliam na verificação do avesso da peça. 

Caracterizando o tato como o principal meio de leitura para a identificação das peças de 

vestuário. 

 As tarefas de conservação e manutenção do vestuário não foram unanimidade entre os 

participantes. Alguns conseguem realizar essa atividade, por vezes com alguma dificuldade, e 
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alguns não realizam essas atividades. Assim, as etiquetas técnicas que contém as informações 

de manutenção e conservação do vestuário nem mesmo chegam a ser acessadas, mesmo com 

o auxílio de outra pessoa. 

 

4.1.4 A experiência com o uso das etiquetas do vestuário 

 

A experiência com o uso das etiquetas têxteis pelos deficientes visuais consiste em um 

universo limitado de interação, pois são poucas as pessoas que já tiveram contato com 

produtos especializados para este público. Sendo assim, a análise deste tópico procura 

investigar as expectativas dos deficientes visuais para a concepção de interfaces que 

informem características que julgam ser relevantes. 

As perguntas realizadas nessa etapa foram: Você já comprou alguma peça de vestuário 

com identificação própria para deficientes visuais? A utilização de etiquetas que identificam 

os desenhos e cores das peças de roupas facilitaria a sua escolha no momento da compra e no 

uso diário pelo vestuário? Quais informações você acredita serem mais importantes em uma 

etiqueta têxtil? (Apêndice C). 

Em relação a compra de alguma peça de vestuário com identificação própria para os 

deficientes visuais, sejam etiquetas ou aplicações feitas na própria peça, nenhum dos 

participantes já teve essa experiência. Apenas uma das participantes relatou já ter tido contato 

com uma peça que apresentava o braille como aplicação, em uma loja de departamento, 

encontrada por seu acompanhante. Ou seja, se não fosse a interferência de outra pessoa nesse 

aproximação, a usuária talvez não encontrasse a peça sozinha. 

Assim, o acesso as informações contidas nas etiquetas têxteis não são transmitidas 

para os deficientes visuais de maneira autônoma. 

Quando perguntados sobre a possível utilização de etiquetas que identifiquem os 

desenhos e cores das peças de vestuário, como ferramenta de auxilio em suas escolhas no 

momento da compra e no uso diário, todos afirmaram que facilitaria a sua procura, ainda 

necessárias experiências com essas interfaces. Proporcionando identidade e autonomia para 

essa atividade. 

Diante das diversas informações apresentadas nas etiquetas têxteis, os participantes 

identificaram os itens mais importantes para as suas escolhas do vestuário. Em absoluto, todos 

citam as cores, os desenhos e as estampas como características essenciais de caracterização do 

vestuário, sendo fundamentais para a predileção por determinada peça. O nome ou o logotipo 
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das marcas também apareceram como distintivos nessa escolha, já que muitas pessoas 

desejam consumir marcas específicas e a imagem ligada a elas. 

O tamanho das peças também se mostrou um item de importância, não sendo mais 

preciso pedir a ajuda do vendedor para encontrar o número ou letra correspondente as suas 

medidas. 

O tato, nesse interlocução, mostra-se fundamental, em todas as experiências que 

compreendem o vestuário, como sentido de apreensão das informações. 

Assim, a interação dos deficientes visuais com o vestuário está ligada, muitas vezes, 

ao olhar dos outros sobre as suas escolhas, sendo o exercício das atividades do vestir ausentes 

de independência e autonomia. A identificação das cores e estampas das peças de vestuário 

são algumas das características consideradas pelos entrevistados como mais importantes para 

suas escolhas e distintivas para determinar a sua identidade como indivíduo. 

 Desta forma, as impressões dos deficientes visuais com o vestuário e as etiquetas 

têxteis foram determinantes para a criação da proposta de etiquetas táteis, possibilitando a 

apresentação do projeto para a empresa parceira. A trajetória e as características da empresa 

são descritas no próximo tópico. 

 
 
4.2 PARCERIA COM A EMPRESA TECNOBLU 

 

A empresa Tecnoblu Your Id, parceira dessa pesquisa, fica localizada na Região do 

Vale de Itajaí, em Itoupava Central, Blumenau, Santa Catarina. É especializada na criação e 

desenvolvimento de artigos para personalização do vestuário, em sua grande maioria, 

etiquetas e tags. Tem como missão criar produtos e soluções inovadoras, com foco no cliente, 

por meio de tecnologias e pessoas dedicadas ao seu ofício. 

 A fundação da empresa data de 1994, inicialmente produzindo apenas para o segmento 

jeanswear, em etiquetas para aplicação em cós. No entanto, hoje a sua estrutura compreende 

diferentes unidades de identificação, como a gráfica, lacres, tear, botões, metal e produtos 

diferenciados para atender todas as demandas dos clientes. 

 Além de possuir diversas soluções para o desenvolvimento de artigos tridimensionais, 

tanto no que diz respeito aos materiais, quanto aos processos de aplicação dessas peças. 

Com o passar dos anos a sua produção expandiu a cartela de produtos e materiais para 

atender as novas demandas que vinham surgindo. Desde os primeiros passos da instituição 

havia uma grande preocupação em divulgar as tendências do setor, como um artifício, por sua 
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vez, de propagação das vendas. Assim, foram criados os books de tendência onde a cada 

estação uma atmosfera é apresentada aos consumidores, revelando as principais influências 

para o futuro tratando-se, principalmente, de cores e materiais. 

Desta forma, duas vezes por ano, nas duas maiores estações, são lançadas duas 

coleções de tendências para materiais, produtos e processos alinhados com as prospecções 

mundiais. Fazendo, assim, parte do DNA da marca a busca por inovação. 

 O crescimento da empresa fez surgir novos projetos e convites para participar de 

grandes feiras nacionais e internacionais, como a Prèmiere Vision na França e no Brasil e a 

Mond’amont Paris. Assim como a participação em alguns projetos como o Tecnoblu Note, 

um ciclo de palestras sobre tendências de moda e o Santa Catarina Moda e Cultura – SCMC, 

do qual são um dos fundadores, que tem como objetivo estimular o pensamento estratégico 

em design e inovação no estado. 

 A sua trajetória e sua constante busca pela inovação a colocam como uma das maiores 

empresas de artigos de personalização do vestuário do Brasil, reconhecida, também, fora deste 

mapa. Atuando na Argentina e recentemente abriu seu showroom em Portugal.9 

 Desta forma, a parceria se consolida justamente pelo caráter de inovação da proposta 

deste estudo, e ainda pela aproximação perene da empresa com iniciativas e projetos 

acadêmicos.  

 Apesar de não possuírem uma linha especifica de produtos para o público com 

deficiência visual, a sua atuação permite abranger novos segmentos, diante das possibilidades 

de materiais, aplicações e técnicas de confecção, estando abertos para atender diferentes 

demandas de seus clientes. 

 A colaboração da empresa com a pesquisa se caracteriza pelo desenvolvimento da 

produção das etiquetas, oferecendo os recursos materiais e imateriais para a sua execução. A 

elaboração das interfaces junto a Tecnoblu se limita ao uso dos materiais, tecnologias e 

ferramentas exclusivas, tornando possível a implementação do produto no mercado no futuro. 

 A confluência das ideias de envolvimento do projeto foi mantida com o Diretor 

Criativo da empresa, por meio de reuniões presenciais e a distância. 

 Com isso, o desenvolvimento criativo, a pesquisa com o público alvo e o projeto 

gráfico não são de autoria da empresa, estando presentes somente na confecção dos 

                                                
9 As informações contidas nesse tópico foram coletadas através de entrevista com a empresa, e também, por 
meio do site: https://www.tecnoblu.com.br/pt-br/. 
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protótipos. Todas as etapas do desenvolvimento da proposta das etiquetas táteis estão 

detalhadas no quinto capítulo. 
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5 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DAS ETIQUETAS TÁTEIS  

 

Neste capítulo são apresentadas as especificidades do desenvolvimento da proposta de 

etiquetas táteis com elementos do design de superfície para deficientes visuais. Descreve-se o 

processo criativo na elaboração das interfaces, a escolha pelo código de cores e por fim, a 

exposição da proposta. 

 

5.1 PROCESSO DE CRIAÇÃO DAS ETIQUETAS TÁTEIS 

  

O desenvolvimento das etiquetas passa por um processo criativo em busca de construir 

a proposta de interface mais coerente com a linha de estudo da pesquisa, levando em conta as 

especificidades do público alvo, atendendo aos princípios do design universal e da 

acessibilidade. 

Esse processo se inicia no primeiro semestre de 2018, juntamente com a disciplina 

Inovação em Materiais Têxteis do Programa de Pós-Graduação em Moda, onde foi possível 

explorar as possibilidades que o projeto alcançava dentro da dinâmica proposta pela 

disciplina, inovar em produtos, materiais ou processos têxteis. 

Para a realização dos projetos foi escolhida a metodologia conhecida como Gestão 

Visual de Projetos10, método organizado por etapas que se concretizam através da exploração 

visual dos elementos pesquisados em um painel imagético. A constante visualização dos 

pontos chave proporciona a investigação um entendimento profundo das características do 

estudo. A utilização da metodologia passou por algumas adaptações, levando em conta o 

tempo para a execução das etapas e a construção individual da proposta. A imagem abaixo 

demostra a evolução das etapas de projeto (Figura 40). 

 

 

 

 

 
 

 

                                                
10 A Gestão Visual de Projetos tem como objetivo gerar um fluxo visual dos elementos de cada etapa do 
processo criativo e de design, facilitando o desenvolvimento dos produtos. As ações são documentadas em um 
painel visual, além do preenchimento de fichas que registram as atividades realizadas e dão subsídio para a 
realização das próximas (TEIXEIRA; MERINO, 2014). 
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Figura 40: Gestão Visual de Projetos. 

 
Fonte: TEIXEIRA; MERINO, 2014. 

 

 

Diante da organização das etapas o desenvolvimento criativo da proposta foi tomando 

forma, construindo de maneira coesa os conceitos do projeto, materializando mais tarde os 

primeiros protótipos das interfaces. Os elementos de destaque de cada etapa percorrida estão 

ilustrados na Figura 41. 
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Figura 41: Etapas percorridas pela Gestão Visual de projetos – Pontos chave. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

As primeiras fases de investigação (etapas -1, 0, 1) se concentram no mapeamento de 

oportunidades do objeto de estudo, na prospecção de alternativas que se relacionam com a 

temática proposta, levantando os principais dados que circundam o público alvo e a 

organização das ideias mais coerentes com a imagem dos produtos a serem criados. 

Assim como em todo processo criativo o encontro de uma narrativa ou conceito que 

concretize a essência do projeto é um dos primeiros passos em busca da consolidação de uma 

ideia. O moodboard, painel que capta o espírito da narrativa – utilizado muitas vezes como 

referência de impacto para coleções de moda – é uma das primeiras impressões imagéticas 

que dão sentido as características desejadas, elaborado na etapa 3. 

Como conceitos de importância para a concepção das etiquetas algumas características 

se fazem presentes (etapa 2): sensibilidade tátil (sentido de captação e interpretação das 

informações), portanto, a tridimensionalidade faz parte dessa premissa; autonomia (na escolha 

e uso diário das peças de vestuário); rapport da estampa (módulo de repetição do desenho) e 

identificação das cores (elemento importante de composição). Na Figura 42 apresenta-se o 

Moodboard. 

*As etapas descritas acima são ordenadas com base na Gestão Visual de projetos, 
adaptadas a realidade da pesquisa.

-1 0 1

2 3 4 5 6

Novo nicho de mercado;
Inovação em produto;
Segmento vestuário.

Etiquetas têxteis;
Empresa Tecnoblu;
Perfil dos clientes - 
deficientes visuais;
Sensibilidade tátil;
Consumo Statement.

Dados do público:

OMS - 39 milhões de defi-
cientes visuais,
1 a 2 milhões de pessoas 
cegas por ano.
IBGE - 6,5 milhões de defi-
cientes visuais no Brasil.

Oportunidades:

Alfabeto Misto - Braille Neue
Feelipa Color Code

Aplicativo - Bee My Eyes
Cabide Alto falante
Tinta tátil - Touchable Ink
Impressão 3D - Willowflex
Color Organ

1

80% das informações visuais
veem das cores;

Essência do projeto

Brinquedos infantis;
Relação cor-forma;

Aquisição da linguagem;
Assimilação de conceitos;
Construção de memórias.

Concorrentes Nacionais:

Haco - Blumenau
Helvetia - São Paulo

Concorrentes Internacionais:

Reca Group - Milão
Okinawa - Milão

Processo de aprendizagem:

Cegueira congênita
                 X
Cegueira adquirida

Requisitos de projeto:

Identificação das cores
Interface comunicacional
Sensibilidade tátil
Autonomia
Auxílio na compra

Alfabeto de aprendizagem
das cores:
Cor - forma - textura
Feelipa Color Code

Criação Moodboard

Refinamento da alternativa:

TAG

Etiqueta interna

Manual das cores

Prototipagem

*avaliação do público
ainda não realizada nesta 
fase.



 133 

 

Figura 42: Moodboard.   

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

  

 

 No arranjo do Moodboard prevalecem os pontos relatados anteriormente, como a 

sensibilidade tátil diante da percepção de diferentes superfícies e texturas, a identificação da 

personalidade individual através do vestuário – lembrando a autonomia como ponto chave –, 

a presença de componentes do design de superfície, além da relação entre cor e forma. 

 Nesse fase de criação a projeção das interfaces se concentra apenas na identificação 

das cores no vestuário, para, posteriormente, elaborar as interfaces para peças estampadas. As 

cores, sendo elementos puramente visuais, não são percebidas pelos deficientes visuais sem o 

uso de ferramentas e códigos que transmitam a sua aparição. Para isso, dentro das 

oportunidades mapeadas o código de cores Feelipa Color Code11 apresentou maior número de 

possibilidades de aplicação, aparente fácil compreensão entre crianças e adultos, sendo o tato 

seu sentido de aprendizagem, elemento importante para o estudo (Figura 43). 

 

 

                                                
11 O código de cores Feelipa Color Code, projeto de Mestrado da portuguesa Filipa Nogueira Pires ficou 
conhecido em 2013 na sua apresentação no TEDxLisboaED. A proposta da pesquisa é aliar a aprendizagem das 
cores com as formas geométricas, criando um sistema universal de identificação. 
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Figura 43: Código de cores Feelipa Color Code. 

 
Fonte: Disponível em http://www.feelipa.com/pt. 
 

  

 A compreensão das cores pigmento se dá através das formas geométricas e suas 

aglutinações, formando, a partir das cores puras ou cores primárias (azul, amarelo e 

vermelho), as cores secundárias e terciárias.  

 No entanto, além da possível nova aplicação em etiquetas do vestuário, a expansão do 

código para outras escalas tonais conferiu ao sistema uma adaptação, que objetiva criar um 

universo mais abrangente para a identificação das cores, com infinitas possibilidades de 

saturação (Figura 44). 

 

 



 135 

Figura 44: Níveis de saturação cromática. 
 

Fonte: Criado pela autora, 2018. 

 

 A cada novo nível alcançado, em uma escala crescente, se somam mais formas 

derivadas da original, como ilustrado na Figura 45.  

 
Figura 45: Níveis de saturação cromática – derivação das formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Criado pela autora, 2018. 

 

 

Foram idealizados três níveis de saturação, no entanto, as possibilidades infinitas de 

aplicação das formas sugerem não limitar a perspectiva da proposta, apenas atendo-se as 

1

2

3

Nível de saturação crescente

1 2 3

1 2 3

1 2 3



 136 
 

dimensões aplicadas nos produtos que podem prejudicar a leitura caso sejam muito reduzidos. 

Assim, demostram-se as variações de tonalidades alcançadas pelo acréscimo das formas em 

algumas cores (Figura 46). 

 
Figura 46: Variações de tonalidade. 

Fonte: Criado pela autora, 2018. 

 

 

Todavia, o público ainda não conhece essa nova linguagem a ponto de reconhecer as 

figuras e relevos nas interfaces do vestuário. Desta forma, dois painéis de aprendizagem 

foram criados com o objetivo de ensinar aos deficientes visuais o novo código, com as 

derivações das formas aglutinadas e os relevos que se sobrepõem as formas. A Figura 47 

mostra o código de cores e as mesclas entre as formas (que dão origem as cores secundárias e 

terciárias), e a Figura 48 exemplifica os níveis de saturação criados sobre as formas. 
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Figura 47: Painel de aprendizagem – Código de cores. 

 
Fonte: Criado pela autora, 2018. 

 

Figura 48: Painel de aprendizagem – Níveis de saturação. 

 
Fonte: Criado pela autora, 2018. 
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 Ambos os painéis foram confeccionados em madeira e pintados manualmente. As 

formas sobrepostas as formas demostram os níveis de saturação, das quais foram modeladas 

em porcelana fria ou biscuit. Os moldes para a confecção das peças em madeira podem ser 

extraídos no Apêndice D e testados para a aprendizagem das cores.  

A partir da elaboração dos painéis e das alterações feitas sobre o código de cores 

Feelipa Color Code, o passo seguinte concretizou a criação das interfaces. A combinação de 

etiqueta interna e tag foram propostas tendo em vista as dimensões conhecidas das etiquetas 

internas existentes no mercado, bem como a preservação do conforto e usabilidade dos 

produtos, respeitando essas mesmas dimensões. Para isso, a etiqueta interna (para peças lisas) 

apresenta a cor da peça de vestuário, obedecendo a escala tonal criada sobre os relevos, e a 

tag (para peças lisas) apresenta a cor da peça de vestuário, além de três combinações para uma 

possível composição. 

 Assim, para exemplificar sua aplicação, ilustram-se três cores nas etiquetas internas 

(Figura 49), além do layout da tag (Figura 50). 
 

Figura 49: Etiqueta interna – Para peças lisas. 

 
Fonte: Criado pela autora, 2018. 
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Figura 50: Tag – Para peças lisas. 

 
Fonte: Criado pela autora, 2018. 

 

 

A necessidade de incluir cores que combinem com a peça principal surgiu dentro do 

mapeamento de oportunidades, levando em consideração que as limitações visuais possam 

impedi-los de determinar uma combinação, em sua concepção, agradável. 

 A imersão no universo das cores, elemento de destaque do design de superfície, 

proporcionou a resolução de uma das características importantes das etiquetas para peças 

estampadas, contribuindo, também, para a criação de interfaces que informam apenas o seu 

aspecto. 

 Assim, toda a investigação que resultou no desenvolvimento das etiquetas que 

identificam as cores do vestuário possibilitou a criação das interfaces para peças estampadas, 

essência da pesquisa. A presença do rapport como elemento de compreensão das estampas 

nas etiquetas esteve presente desde a idealização do projeto como pesquisa de mestrado, 

aliando a sua representação a aplicação tridimensional das formas e desenhos dos arranjos. 

Mas é nesta fase de criação que tomam forma o desenvolvimento do layout, das dimensões e 

características projetuais das interfaces.  

Definida a leitura das cores pelos deficientes visuais nas etiquetas, o design da 

proposta para peças estampadas tomava forma. Na Figura 51, demostra-se a disposição dos 

elementos na etiqueta interna e tag. 

 

Identificação da cor

cor + forma 

Harmonização de

cores

cor + forma 

Frente Verso

Etiqueta interna 
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Figura 51: Etiqueta interna e tag para peças estampadas. 

 
Fonte: Criado pela autora, 2018. 

 

  

Para que o rapport possa ser melhor compreendido suas dimensões são exploradas 

enquanto componente de identificação na tag, no entanto, diante das proporções limitadas das 

etiquetas internas, o módulo de repetição não irá aparecer por completo, mas sim será 

identificado pelos principais elementos que configuram a estampa. Por exemplo, se no arranjo 

da estampa aparecem folhas e flores em um determinado ritmo e harmonia de sentido, na 

etiqueta interna só estará presente um exemplar das folhas e das flores, responsáveis por 

determinar a identificação da peça estampada.  

 A tag, nesse caso, é utilizada como ferramenta de auxilio no momento da compra pelo 

usuário ou ainda como complemento de visualização, quando da escolha diária pelas peças 

em seus guarda roupas.  

 A escolha e adaptação do código de cores constituiu parte importante na concepção do 

design das etiquetas, já que as cores são elementos de impacto na criação do design de 

superfície. A aproximação com o código e a apresentação de suas características e aplicações 

são narradas no tópico a seguir. 

  

 

 

Identificação do
módulo de repetição
da estampa 

Cores presentes na
estampa em escala
de predominância 

Frente Verso

Etiqueta interna (presença do elemento predominante da estampa)
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5.1.1 Código de cores  

 

Como já mencionado, quando foram mapeadas as oportunidades para o 

desenvolvimento das etiquetas voltadas para os deficientes visuais, conhecendo mais de perto 

as alternativas, aplicações e ferramentas já existentes que contribuem para a autonomia desses 

usuários, o código de cores foi prospectado. 

Diante da limitação da percepção visual através do aparelho óptico, os outros sentidos 

tornam-se agentes de ressignificação na captação desses estímulos puramente visuais. Assim, 

o tato, o olfato, a audição e o sistema gustativo passam a realizar as funções, de maneira 

adaptada, visuais. Sendo o tato, um dos sentidos mais aguçados dessa percepção. 

Uma das relações mais associadas a cor é a forma. Muitos brinquedos infantis, como 

os educativos da pedagogia Montessoriana, trabalham com esse tipo de associação com o 

objetivo de aperfeiçoar habilidades e competências mentais na assimilação de conceitos, 

combinando a característica cor-forma na aprendizagem. A fase infantil é onde adquire-se a 

linguagem de elementos menos complexos, onde constroem-se as primeiras memórias, onde a 

capacidade de interpretação é lapidada. 

Assim, a relação entre cor e forma se mantém em nossa memória como uma 

associação de relação de identidade. Podemos resgatar apreensões de cores, texturas ou 

cheiros em nosso reportório de lembranças, apontando referenciais de experiências vividas 

(FREITAS, 2011). 

Dentro dessa perspectiva, encontrada dentro da prospecção de alternativas para o 

projeto, o código de cores Feelipa Color Code chamou a atenção por combinar a 

aprendizagem das cores com as formas geométricas, elementos universais do cotidiano de 

pessoas em todo o mundo. A narrativa desse método propõe ensinar as cores para pessoas 

com deficiência visual por meio da combinação das formas primárias, que derivam as 

secundárias e essas as terciárias, unindo os elementos geométricos, que dão origem a uma 

forma própria que irá identificar determinada cor. O tato é o sentido que conduz a 

compreensão do método. 

A construção do código está atrelada a pesquisa de Mestrado de Filipa Nogueira Pires 

na Faculdade de Arquitetura da Universidade Técnica de Lisboa, em parceria com o Centro 

Hellen Keller, escola que se dedica na integração de alunos com deficiência visual e outras 

necessidades especiais educativas. Seu propósito é que a cor seja acessível a todos, 

independente de quaisquer limitações visuais, sejam pessoas cegas, com baixa visão ou 
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daltônicos. Oportunizando, ainda, a aprendizagem de qualquer criança, com ou sem 

deficiência visual, como um método que integra todos os alunos12. 

A pesquisa foi validada diante da apresentação aos alunos da escola como atividade de 

aprendizagem. A autora relata que a compreensão se deu de forma rápida e espontânea pelas 

crianças, que foram apresentadas ao código por meio de um jogo que representava as 

bandeiras nacionais mundiais, símbolos carregados pelas cores. 

Além da construção das cores secundárias e terciárias por meio da união das cores 

primárias – como se originam na prática o ensino das cores – o código conta com a presença 

do branco, cinza e preto representados por barras que aumentam de número conforme suas 

saturações (Figura 52). 

 
Figura 52: Feelipa Color Code. 

 
Fonte: Disponível em http://www.feelipa.com/pt/para-deficientes-visuais/. 

 

                                                
12  Informações obtidas através do site Feelipa Color Code (http://www.feelipa.com/pt/) e disponíveis no 
TEDxLisboaED (https://www.youtube.com/watch?v=hWtFMTq9VTY).  
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 No Feelipa Color Code ainda é possível obter mais duas opções de tons para cada cor, 

acrescentando as barras que correspondem ao branco e ao preto. Contudo, durante o processo 

criativo obtém-se um novo formato que possibilita infinitas possibilidades de nuances para 

uma única cor, como já relatado na etapa de concepção das interfaces. 

 O quadrado, o triângulo e o círculo (as cores primárias do código) são consideradas as 

três formas básicas da geometria, capazes de formar novas formas a partir de seus ângulos 

(DONDIS, 2015), assim como sugere o método Feelipa Color Code. 

 Além disso, existem explicações relacionais da geometria, por meio de suas linhas e 

ângulos, para a associação pictórica com as formas primárias. A natureza plana e os ângulos 

retos do quadrado são relacionados ao vermelho; as linhas quebradas e o ângulo agudo do 

triângulo se relacionam ao amarelo; e as linhas sem ângulos ao círculo correspondente ao azul 

(Figura 53) (KANDINSKY, 2012). 

 
Figura 53: Triângulo, quadrado e círculo. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019, adaptado de Kandinsky, 2012, p. 65. 

 

 

 Essa perspectiva pode ser comparada a lógica utilizada como ponto de partida para a 

criação das demais cores do Feelipa Color Code. Atestando a sua veracidade diante de teorias 

da arte e dos conceitos da geometria. 

A autora sugere a sua utilização em diferentes aplicações e objetos, afirmando que que 

a cor deve ser percebida na sua totalidade, já que é um elemento que diferencia e identifica o 

Ângulo agudo Amarelo

Ângulo reto Vermelho

Ângulo obtuso Azul
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mundo. Seu principal produto comercializado é uma folha de adesivos, como ilustrado na 

anteriormente, para ser colada nos objetos que desejar.  

O Feelipa Color Code é apenas um dos sistemas de identificação das cores pelos 

deficientes visuais já desenvolvidos. Existem outros códigos táteis que possuem a mesma 

intenção, porém utilizam-se de métodos diferentes. O estudo intitulado Sistemas de Cores 

Táteis: estudo comparativo de suas vantagens e limitações para pessoas com 

deficiência13 conduz uma análise dos sistemas construídos ao longo do tempo, inclusive 

destacando o Feelipa Color Code como um dos mais eficientes até o momento.  

Alguns códigos utilizam formas para delimitar a presença de determinada cor e outros 

do braille como ferramenta para a construção do sistema.  

 Diante da reflexão e do aprofundamento a respeito das alternativas de códigos de 

cores, dois fatores foram determinantes para a escolha: a utilização restrita do braille e a 

facilidade de comunicação das cores por meio das formas. Esses dois aspectos fizeram com 

que o Feelipa Color Code fosse o mais adequado para o projeto, não anulando a eficiência e 

disseminação apropriadas aos outros códigos. 

A não utilização do braille como alternativa de comunicação das cores nas interfaces 

foi enfatizada, em diálogo informal, pela Coordenadora Técnica da ACIC, Maristela Sartorato 

Bianchi, em visita no início de 2018. A Coordenadora ressaltou a baixa adesão do sistema 

braille pelos deficientes visuais, onde segunda ela, apenas 10% da população é alfabetizada e 

o utiliza em seu dia a dia. Além de já existirem outros tantos projetos que utilizam o braille 

como ferramenta de inclusão, inclusive dentro da instituição. 

Desta forma, a escolha por um código diferenciado foi determinante para o 

desenvolvimento da proposta de etiquetas táteis, descrito em seguida. 

 

 
5.2 ETIQUETAS TÁTEIS PARA DEFICIENTES VISUAIS COM ELEMENTOS DO 

DESIGN DE SUPERFÍCIE 

 
 A proposta de etiquetas táteis, após realizadas todas as etapas de criação, pesquisa e 

desenvolvimento de protótipos, já estava concretizada. O processo de idealização das 

                                                
13 OLIVEIRA, T.; NICKEL, E.; CINELLI, M. Sistemas de cores táteis: estudo comparativo de suas vantagens e 
limitações para pessoas com deficiência. ErgoDesign, Florianópolis, 2017.  
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interfaces, junto a metodologia da Gestão Visual de Projetos, consolidou os principais 

conceitos de impacto dos produtos, possibilitando a concepção gráfica das etiquetas. 

  Concomitantemente ao desenvolvimento gráfico das interfaces, as estampas foram 

elaboradas, já que fazem parte essencial da proposta. Em um total de três estampas, a primeira 

confeccionada totalmente em vetor (usando os recursos do programa de edição Adobe 

Illustrator) e as outras duas feitas manualmente, utilizando a aquarela como ferramenta de 

pintura. 

 Foram determinadas três composições estampadas, levando em consideração a futura 

avaliação do público alvo, não sendo produtivo o prolongamento das análises em um período 

muito extenso de tempo, cansativo para os participantes. Somando-se ainda as três interfaces 

para peças lisas. 

 Assim, foram criadas três etiquetas para peças lisas (como já demostrado no tópico 

que aborda a reconfiguração do código de cores) e três peças para peças estampadas. As três 

estampas obedecem uma escala crescente de complexidade, a primeira contendo apenas um 

elemento de contornos simples, sem linhas de preenchimento. A segunda contendo, também, 

um elemento, porém com grande número de linhas de preenchimento dentro da figura e linhas 

sinuosas de contorno. E a terceira, com dois elementos dispostos em uma composição mais 

complexa, com detalhes mais minuciosos e sobreposição de elementos. 

 A simplicidade respeita uma ordem que contribui para uma sintaxe visual, uniforme e 

imediata, seja através da simples configuração das formas ou da distribuição dos elementos. 

Oposta a ela, a complexidade se constitui por inúmeras unidades de elementos, surgindo um 

padrão menos notável em organização (DONDIS, 2015), por vezes sem núcleos definidos. 

A escolha pelos elementos das estampas está estritamente ligada a suas características 

gráficas, sendo possível a determinação de uma escala de complexidade. Características que 

poderiam ser encontradas em outras ilustrações. 

 A crescente de complexidade propõe descobrir, pela avaliação do público alvo, a 

quantidade de elementos percebidos dentro da limitação do rapport, podendo constatar quais 

as possibilidades de arranjos compreendidos pelos deficientes visuais dentro do design de 

superfície. 

 Desta forma, primeiramente foram projetadas as etiquetas para peças lisas, tendo em 

vista a confecção material dos protótipos, a Figura 54 demostra os testes. 
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Figura 54: Testes de etiquetas para peças lisas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2018. 

 

 
 Os testes foram produzidos utilizando papel (gramatura 200g) e EVA para as formas 

geométricas, combinando tag e etiqueta interna (confeccionada em tecido e os elementos 

geométricos em EVA). O EVA foi utilizado como material alternativo, para demostrar a 

altura necessária dos relevos tridimensionais. 

 Materializados os testes, o layout das interfaces foi elaborado (utilizando como 

ferramenta o programa de edição Adobe Illustrator), respeitando as dimensões previamente 

exploradas pelos testes. A primeira etiqueta identifica uma peça de vestuário amarela, no 

centro da interface, com suas possíveis combinações logo abaixo (Figura 55). 
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Figura 55: Etiqueta para peças lisas – Cor amarela. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

 Como exemplificado no processo criativo, a tag e a etiqueta interna são produtos 

complementares, juntas constroem a informação a ser percebida pelos deficientes visuais. A 

segunda etiqueta identifica uma peça de vestuário azul, no centro da interface, com suas 

possíveis combinações logo abaixo (Figura 56). 
 

Figura 56: Etiqueta para peças lisas – Cor azul. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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A terceira etiqueta identifica uma peça de vestuário vermelha, no centro da interface, 

com suas possíveis combinações logo abaixo (Figura 57). 

 
Figura 57: Etiqueta para peças lisas – Cor vermelha. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 
 
 
 Para facilitar o processo produtivo das etiquetas junto a empresa, foram também 

elaborados desenhos técnicos, com todas as medidas e especificações de cada modelo (Figura 

58, 59 e 60). 
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Figura 58: Desenho técnico – Etiqueta Cor amarela. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 
 

Figura 59: Desenho técnico – Etiqueta Cor azul. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 60: Desenho técnico – Etiqueta Cor vermelha. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

 
 Para as etiquetas estampadas o layout foi mantido, no entanto, as dimensões do 

rapport são maiores que as estabelecidas para as figuras geométricas que representam as 

cores, já que seus elementos precisam de proporções maiores para a identificação. 

A primeira etiqueta para peças estampadas é um poá, considerado um elemento de 

fácil percepção por ter contornos regulares sem detalhes de preenchimento, assim, escolhido 

para ser a primeira interface dessa categoria (Figura 61).  

Como já mencionado, a criação desta estampa foi realizada em vetor, utilizando 

exclusivamente o programa de edição Adobe Illustrator.  
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Figura 61: Etiqueta para peças estampadas – Poá. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

 O rapport da estampa aparece no centro do layout da tag e abaixo estão representadas 

as cores contidas na composição em escala de predominância. Na etiqueta interna, diante de 

seu tamanho reduzido, apenas o elemento principal do arranjo é identificado. 

 A composição e o ritmo da estampa poá, lado a lado ao rapport, pode ser observada na 

Figura 62. 
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Figura 62: Estampa Poá – Composição de repetição. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

 A segunda etiqueta para peças estampadas tem como elemento um Periquito-de-Asa-

Branca, figura mais complexa, contendo inúmeras linhas de preenchimento, além de seu 

contorno apresentar diferentes nuances (Figura 63). As cores estão logo abaixo do rapport, 

em escala de predominância. 
 

Figura 63: Etiqueta para peças estampadas – Periquito-de-Asa-Branca. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 Na etiqueta interna o Periquito-de-Asa-Branca aparece de maneira isolada, diferente 

do rapport que a coloca em sua harmonia de composição, representando apenas o elemento de 

destaque. O sentido de repetição e o rapport aparecem na Figura 64. 

 Sua criação usou, exclusivamente, técnicas manuais de desenho e pintura. 
 

Figura 64: Estampa Periquito-de-Asa-Branca – Composição de repetição. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

A terceira etiqueta para peças estampadas apresenta dois elementos principais, folhas e 

flores. As flores são dispostas em um arranjo de poá, com as folhas de diferentes tamanhos 

dispostas em listras ao fundo, criadas manualmente por técnicas de desenho e pintura. Essa 

composição é a que apresenta mais sofisticação, em razão dos detalhes e elementos de 

diferentes formatos, dimensões e linhas de preenchimento (Figura 65). 
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Figura 65: Etiqueta para peças estampadas – Flores e Folhas. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

 Na etiqueta interna são identificados os elementos principais da estampa, com o 

objetivo de serem símbolo da composição, capazes de informar suas características 

proeminentes. O ritmo da estampa é ilustrado na Figura 66, juntamente com o rapport. 
 

Figura 66: Estampa Flores e Folhas – Composição de repetição. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Os desenhos técnicos, com todas as medidas e especificações de cada modelo das 

etiquetas para peças estampadas é ilustrado nas Figuras 67, 68 e 69. 

 
Figura 67: Desenho técnico – Etiqueta Poá. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 
Figura 68: Desenho técnico – Etiqueta Periquito-de-Asa-Branca. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 69: Desenho técnico – Etiqueta Flores e Folhas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

 
 Todos os croquis e os desenhos técnicos das etiquetas foram entregues a empresa para 

que pudessem confeccionar os protótipos. Após a realização de uma reunião com o Diretor 

Criativo da empresa, ajustes foram feitos no projeto das interfaces, com o objetivo de 

captarem melhor a essência da proposta, diante dos apontamentos feitos pelo profissional. 

Nesse debate foram discutidos o pantone (cartela de cores utilizada), as possibilidades de 

materiais a serem testados, as especificidades das aplicações em 3D e a quantidade da 

amostragem. 

 As alterações no layout mudaram a posição frente e verso das interfaces, trazendo para 

a frente as imagens táteis direcionadas aos deficientes visuais, e o verso para a descrição da 

proposta e futura inscrição de uma logomarca. A nova configuração ressalta, também, a frase 

estampa tátil em braille como símbolo de significado do projeto (Figura 70; Figura 71; e 

Figura 72). 
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Figura 70: Novo layout – Etiqueta cor amarela. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

Figura 71: Novo layout – Etiqueta cor azul. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 72: Novo layout – Etiqueta cor vermelha. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

 No verso das etiquetas para peças lisas, portanto, há a descrição da proposta do 

projeto, a inscrição em braille e um dos elementos do design de superfície utilizado nas 

composições estampadas. A informação relacionada as instituições (UDESC & TECNOBLU) 

passa a estar na frente das interfaces. As mudanças nas etiquetas para peças estampadas 

seguem o mesmo padrão, exceto pela utilização do rapport como plano de fundo para o verso 

das interfaces (Figura 73; Figura 74; e Figura 75). 
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Figura 73: Novo layout – Etiqueta Poá. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

Figura 74: Novo layout – Etiqueta Periquito-de-Asa-Branca. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 75: Novo layout – Etiqueta Flores e Folhas. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 

 

 

 Assim, a Figura 76 demostra a combinação das interfaces estampadas, resultando na 

proposta de estampa tátil. 
 

Figura 76: Tag + etiqueta interna. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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 A tag sendo utilizada no momento da compra, pela escolha da peça, e a etiqueta 

interna auxiliando na identificação das peças no dia a dia. No entanto, a tag não precisa ser 

descartada após a compra, como acontece com a maioria dos usuários, mas sim permanecer 

executando seu papel de apresentação do rapport e das cores predominantes da estampa, 

fixada no cabide da peça correspondente, por exemplo.  

Os próximos passos se concentram nos testes de materiais e tipos de aplicação dos 

elementos em 3D.  

 Diante das possibilidades de materiais e aplicações disponibilizados pela empresa, que 

fazem parte do seu portfólio, os elementos tridimensionais não puderam ser confeccionados 

em todas as interfaces. A dificuldade em realizar moldes ou matrizes para as peças muito 

detalhadas em um período limitado de tempo, (como o pássaro, de uma das composições) fez 

com que esses elementos tivessem que ser produzidos a parte. 

 Para que o entendimento dos desenhos fosse preservado algumas linhas foram 

simplificadas, como no caso do periquito, com o objetivo de proporcionar uma leitura mais 

eficaz. Desta forma, foram desenvolvidos desenhos específicos, criados com Adobe 

Illustrator, para cada parte do corte e gravação a laser (Apêndice E), facilitando assim a 

produção. 

 Desta forma, a confecção dos protótipos pela empresa se concentrou na materialização 

gráfica de todas as interfaces e o desenvolvimento dos elementos geométricos 

tridimensionais. 

 Os materiais utilizados pela empresa na confecção das etiquetas foram papel, PU 

(tecido sintético) e lona. O papel, na elaboração das tags, o PU no desenvolvimento dos 

elementos geométricos tridimensionais, e a lona, na concepção das etiquetas internas. A 

utilização do PU na fabricação dos elementos geométricos proporcionou a criação de relevos 

sobre as formas, caracterizando as tonalidades de cor de maneira tridimensional. O corte das 

peças foi confeccionado a laser. 

 A transformação das peças em elementos tridimensionais ocorreu por meio de um 

processo denominado flexografia, onde através da criação de clichês as formas são 

construídas em alto relevo. O clichê é a matriz onde são gravadas as imagens 

tridimensionais14. 

 Nesse momento, a pesquisa se concentrou na busca por alternativas de materiais e 

aplicações que possibilitassem a criação dos elementos tridimensionais para o rapport das 

                                                
14 Informações concedidas pelo Diretor Criativo da Tecnoblu a respeito do desenvolvimento dos artigos. 
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interfaces estampadas. A utilização do PU, conduziu a realização das outras peças em material 

semelhante, o corino. Sua percepção tátil confortável e a possibilidade de lavagem, quando 

usado nas etiquetas internas, mostrou-se equivalente para a criação dos desenhos das peças 

estampadas.  

 A confecção desses elementos também se originou do corte a laser, capaz de produzir 

pequenas peças com detalhes pronunciados, em alto e baixo relevo, em diferentes materiais. 

 As figuras 77, 78 e 79 apresentam as etiquetas táteis para peças lisas materializadas. 

 
Figura 77: Etiqueta para peças lisas – Cor amarela – UDESC & TECNOBLU. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 78: Etiqueta para peças lisas – Cor azul – UDESC & TECNOBLU. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 
 
Figura 79: Etiqueta para peças lisas – Cor vermelho – UDESC & TECNOBLU. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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As figuras 80, 81 e 82 apresentam as etiquetas táteis para peças estampadas 

materializadas. 

 
Figura 80: Etiqueta para peças estampadas – Poá – UDESC & TECNOBLU. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Figura 81: Etiqueta para peças estampadas – Periquito-de-Asa-Branca – UDESC & TECNOBLU. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

 
Figura 82: Etiqueta para peças estampadas – Flores e Folhas – UDESC & TECNOBLU. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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A oportunidade da fase de prototipagem fez emergir diferentes possibilidades de 

aplicação de materiais, referencias potenciais para a aplicabilidade das etiquetas táteis no 

mercado em um cenário futuro, após a realização de todos os testes de usabilidade cabíveis as 

interfaces, demostrando a versatilidade da proposta na criação dos elementos tridimensionais. 

Sendo possível a materialização da proposta em diferentes materiais e técnicas de 

aplicação, diante da verificação das possibilidades. 

 Assim, se constrói a proposta de etiqueta tátil com elementos do design de superfície 

para os deficientes visuais. 

 
 
5.3 VIABILIDADE DA PROPOSTA      

 

 Apresentada a proposta de etiquetas táteis com elementos do design de superfície para 

deficientes visuais, neste tópico descrevem-se os fatores mais representativos de viabilidade 

do projeto estampa tátil, do ponto de vista econômico-social. 

 Como proposta inclusiva, que busca auxiliar o público com deficiência visual em sua 

autonomia e independência nas escolhas para o vestuário, o projeto demonstra evidente 

relevância social, em especial, para o público com deficiência visual e seus familiares.  

Do ponto de vista econômico, o projeto também demonstra relevância; “as empresas 

podem agregar valor e obter vantagens competitivas por intermédio de sua atuação 

socialmente responsável” (PESSOA et al. 2009). 

Nesse sentido, as empresas podem se beneficiar não somente com a demanda do 

consumidor que será beneficiado pelas informações descritas para sua capacidade de 

apreensão (neste caso, a sensibilidade tátil), mas também com a demanda dos consumidores 

que veem na inclusão um ativo de valor das empresas/produtos15, gerando engajamento e 

propósito entre consumidores e empresas através desses princípios. 

 Uma das premissas para fidelização dos clientes é gerar identificação, conquistada por 

meio da compreensão dos valores que afetam o lifestyle dos consumidores. O consumo como 

                                                
15 Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Akatu, uma organização não governamental sem fins lucrativos que 
trabalha pela conscientização e mobilização da sociedade para o consumo consciente, 38% dos entrevistados 
afirmaram que “ter programas de contratação de deficientes” e “contribuir para o bem-estar da comunidade” 
“aumentaria muito” a sua intenção de compra, demonstrando que grande parte dos consumidores brasileiros 
veem a inclusão como uma atitude que agrega valor às empresas (AKATU, 2018).  
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statement16 gera empatia, pois seu posicionamento se conecta com as causas consideradas 

relevantes para seus consumidores. O discurso ou postura das empresas é determinante para a 

criação de um relacionamento de afeição com o cliente. 

A atuação socialmente responsável, além de agregar valor e gerar vantagens 

competitivas às empresas, pode gerar motivação nos funcionários, facilitar o acesso ao crédito 

e, ainda, resultar no reconhecimento dos dirigentes empresariais, bem como na melhora do 

clima organizacional (MORCERF; ALMEIDA, 2006).  

 Desta forma, o projeto estampa tátil gera valor tanto para as pessoas com deficiência 

visual, público alvo da proposta, como para os seus familiares, empresas e até mesmo para os 

demais outros consumidores, engajados em um pensamento de inclusão social. 

 As possibilidades de inserção do projeto também se direcionam para a adaptação de 

qualquer empresa do vestuário, como ainda de outros setores que utilizam do design de 

superfície como suporte. As tags são artigos utilizados por grande parte das empresas com o 

objetivo de transmitir a sua identidade e apresentar informações de impacto no momento da 

compra, um uso limitado da interface. Assim, com o projeto estampa tátil é possível usar 

deste mesmo artigo para atingir um novo público, os deficientes visuais, agregar valor e obter 

vantagens competitivas. Ainda permitindo a transmissão da imagem pela logomarca no verso 

da tag. 

 A etiqueta interna demanda a criação de uma nova interface, no entanto, os benefícios 

da inclusão desses artigos podem superar o budget para a produção.  

 O consumo como statement trata da mudança de mindset dos consumidores para as 

marcas e das empresas para com os consumidores. Ocasionando em um comportamento que 

vai além do consumo dos produtos e suas funções práticas. 

 A utilização das tags e etiquetas internas não pressupõe o investimento em novas 

ferramentas ou maquinário especializado para a sua confecção, o que facilita a produção, ao 

mesmo tempo em que o fato de serem interfaces que já fazem parte do cotidiano dos usuários 

e consumidores, facilita a implementação destes artigos no mercado. 

 O objetivo do projeto estampa tátil não é criar produtos especializados, exclusivos 

para empresas que projetem para deficientes visuais, mas sim, proporcionar o uso irrestrito 

                                                
16 A idealização do consumo como statement foi um estudo desenvolvido pela Wolff Olins em parceria com 
Flamingo, empresas especializadas em consultoria de marcas global, que prospectaram um novo modelo de 
engajamento entre clientes e empresas. Em suas pesquisas, com diversos especialistas em comportamento e 
antropólogos sociais, descobriram o potencial de consumidores ativistas, que buscam consumir não apenas 
produtos, mas causas e valores que se aproximem com a sua visão de mundo e sociedade (CISION, 2013). 
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por todas as marcas do vestuário e segmentos que compreendam o design de superfície; as 

cores e o design de superfície acessíveis a todos. 

Assim os aspectos sociais e econômicos se confundem, já que o valor é gerado, 

também, pelos ativos sociais que discursam através dos produtos. 

O número crescente da população que apresenta algum tipo de deficiência visual no 

Brasil e no mundo potencializa a emergência do projeto, diante do aparecimento de 1 a 2 

milhões de novos casos por ano e a parcela existente ultrapassar os 285 milhões de deficientes 

visuais, sendo 246 milhões com limitações severas e 39 milhões de pessoas cegas no mundo 

(ONU, 2013). 

 No Brasil são cerca 6,5 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência visual, 

sendo aproximadamente 500 mil pessoas incapazes de enxergar (cegos) e 6 milhões de 

pessoas que possuem baixa visão ou visão subnormal. No sul do Brasil são mais de 800 mil 

pessoas entre cegos e pessoas com baixa visão (IBGE, 2010). 

 Cada pessoa por trás desses números é usuária de artigos do vestuário e consumidora 

desses produtos, portanto, precisam estar inseridas nas práticas de consumo, ainda mais 

tratando-se de atividades básicas do cotidiano. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 A abordagem que contempla os objetivos específicos se concentrou em discutir a 

respeito de alguns temas de destaque para a pesquisa, contribuindo para a resolução do 

objetivo geral. O primeiro eixo temático compreendeu a discussão do design de superfície, 

diante de suas especificidades de composição e seus processos de produção, sendo elemento 

distintivo para a criação de interfaces que trazem arranjos estampados. 

 A explanação dos conceitos e diretrizes do design de superfície buscou compreender 

os elementos constituintes de sua atuação, conhecimento precioso para o desenvolvimento de 

interfaces que buscam identificar suas características. As variantes de composição e rapport 

dimensionaram a proposta e foram sensíveis para a construção do layout das etiquetas. 

Sendo o objetivo específico: identificar os elementos do design de superfície para 

produtos têxteis; alguns autores foram essenciais para a construção desses conceitos, são eles: 

Rüthschilling (2008), Freitas (2011), Briggs-Goode (2014), Dondis (2015), Pezzolo (2007), 

Eco (2013) e Rubim (2004). 

Todos os apontamentos, guiados pela fala dos autores, contribuíram para o 

entendimento dos elementos que formam o design de superfície, desde a formação gráfica dos 

padrões e suas especificidades de composição, passando por dois agentes transformadores de 

criação, a cor e as texturas, até a compreensão dos métodos de impressão desses produtos, 

fechando um ciclo que identifica como se configuram as superfícies estampadas. 

O segundo eixo temático disserta a respeito das etiquetas têxteis, incluindo as 

contribuições do design gráfico e os aspectos visuais e táteis dessas interfaces, 

compreendendo a discussão das suas principais características e os materiais mais comumente 

utilizados na confecção desses artigos. Abordando também a usabilidade nas etiquetas têxteis, 

parâmetro determinante na relação usuário-interface. 

A compreensão desses aspectos se mostrou efetiva no entendimento dos elementos 

constituintes na concepção de interfaces para o vestuário, objetivo principal do estudo. A 

visão de suas variações permitiu avaliar as possibilidades de criação de novas etiquetas têxteis 

para o público com deficiência visual, em toda a sua expressão gráfica, seja nas dimensões ou 

nos materiais mais presentes. 

Sendo o objetivo específico: abordar as contribuições do design gráfico nos aspectos 

visuais das etiquetas e tags; alguns autores foram importantes para a construção desses 

conceitos, são eles: Sirotti (2000), Dondis (2015), Formiga (2011), Mackenzie (2014), 

Svendsen (2010), Lurie (1997) e Munari (1997). Combinando, ainda, alguns desses autores 
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para a discussão do quarto objetivo descrever as características visuais e táteis das etiquetas e 

tags. 

Já o terceiro objetivo específico é verificar os materiais utilizados nas etiquetas e tags; 

alguns autores foram impactantes para a construção desses conceitos, são eles: ABNT e 

SEBRAE (2012), Schneider (2016) e Freitas (2011). 

Portanto, os objetivos específicos dois, três e quatro submergem nas questões 

referentes ao universo das etiquetas têxteis. 

 Assim, todas essas observações favoreceram abordar as contribuições do design 

gráfico nos aspectos visuais das etiquetas e tags, assim como descrever as características 

visuais e táteis dessas interfaces, bem como verificar os materiais próprios para esses artigos. 

O terceiro eixo temático discute a respeito da deficiência visual, analisando como as 

imagens são construídas, como as cores são percebidas, além de elencar as principais causas 

da perda visual e identificar a aplicação da linguagem tátil como método para a compreensão 

dos objetos e superfícies. 

O aprofundamento sobre o universo que estão inseridos os deficientes visuais 

possibilitou enxergar as dificuldades de apreensão de informações que os cercam, e como 

passam a interpretar essas informações através dos outros sentidos diante das dificuldades 

visuais que enfrentam. A imersão nessa perspectiva permitiu explorar as alternativas de 

interfaces para este público, bem como o entendimento da apropriação de um código de cores 

alinhado com as suas necessidades. 

Sendo o objetivo específico: conhecer as especificidades dos deficientes visuais; 

alguns autores foram importantes para a construção desses conceitos, são eles: Aumont 

(2011), Guimarães (2004), Pedrosa (2010), Farina et al. (2011), ONU (2013), IBGE, (2010), 

Sena (2009), Sternberg (2008), Guyton (2008), Sacks (2006), Inácio (2010), Pastoureau 

(1997), Arnheim (2016) e Kastrup (2007).  

A abordagem dos tópicos discutidos contribuiu para conhecer as especificidades dos 

deficientes visuais, em vista da compreensão do funcionamento do aparelho ótico, da 

construção das imagens em busca da percepção visual, a aparição das cores diante dessa 

percepção, além da discriminação das deficiências congênita e adquirida e as causas mais 

frequentes da perda visual. 

O quarto e último eixo temático apresenta o design universal e os seus princípios, bem 

como as diretrizes da acessibilidade, sendo norte para a criação de ambientes e produtos 

inclusivos. Dentro dessa perspectiva, a tecnologia assistiva vem para contribuir com a 

implantação dos conceitos do design universal e da acessibilidade, sendo responsável por 
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projetos que incluem aplicações em diferentes tarefas do cotidiano, como a identificação de 

atributos do vestuário.  

Sendo o objetivo específico: identificar os princípios do design universal, da 

acessibilidade e da usabilidade; alguns autores e normas foram importantes para a construção 

desses conceitos, são eles: Cambiaghi (2012), NBR 9050, ISO 9241-11, Center for Universal 

Design (2008), Francisco e Menezes (2011), Suris e Meurer (2016), Nielsen (1995), Preece, 

Rogers e Sharp (2008), Cockton (2014), Xexéo (2007), Teixeira (2014) e Garcia et al. (2012). 

Assim, diante da contribuição dos autores, foi possível identificar os princípios do 

design universal e da acessibilidade, por meio da apresentação de seus principais conceitos e 

aplicações em projetos desenvolvidos pela tecnologia assistiva. A abordagem desses conceitos 

possibilitou, também, identificar os princípios da usabilidade, diante do levantamento dos 

autores que discutam sobre o tema e suas especificidades, gerando uma síntese completa de 

suas diretrizes. 

A disseminação de práticas inclusivas impulsionou a disposição em criar uma nova 

proposta de inserção do público com deficiência visual ao vestuário, por muitas vezes 

esquecido ou alheio às imagens e produtos que os cercam. 

O sétimo objetivo específico propôs verificar a aplicação prática da linguagem tátil 

destinada aos deficientes visuais; alguns autores foram essenciais para a construção desses 

conceitos, são eles: Dondis (2015), Nunes e Lomônaco (2008), Sanches et al. (2017), Farina 

et al. (2011), Sacks (2006), Kastrup (2007), Loch (2008), Freitas (2011), Sena (2009), 

Siqueira (2017) e Schneider (2017). 

O entendimento a respeito da linguagem tátil para os deficientes visuais construiu o 

horizonte sobre os métodos de identificação das superfícies estampadas. A dimensão da 

sequencialidade e a sensibilidade aguçada na ponta dos dedos fundamentou a criação da 

proposta de interfaces para este público, buscando a visão através da tridimensionalidade das 

formas. 

A aproximação dos conceitos que tangenciam o tato possibilitou verificar a aplicação 

prática da linguagem tátil destinada aos deficientes visuais, constatando que o tato é capaz de 

promover a apreensão de informações pela sua capacidade de reconhecimento de superfícies e 

objetos em diferentes aplicações e atividades do cotidiano, como a facilidade de se locomover 

através da cartografia tátil, explorada nesse percurso. 

A explanação desses apontamentos, portanto, que mergulharam nas especificidades de 

cada tema, contribuiu para a resolução dos objetivos específicos, sendo fundamental para 

atingir a proposta do objetivo geral. O encontro da visão dos autores com a narrativa do 
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estudo cumpriu o papel de estabelecer alicerce e conhecimento em busca de propor etiquetas 

táteis com elementos do design de superfície para deficientes visuais. 

 O objetivo geral é propor etiquetas táteis para os deficientes visuais com elementos do 

design de superfície que atenda as suas necessidades de reconhecimento do vestuário. Dentro 

dessa perspectiva, alguns autores aparecem como ferramenta de concepção da proposta, são 

eles: Teixeira e Merino (2014); Feelipa Color Code (2013); Freitas (2011); Dondis (2015); 

Kandinsky (2012) e Oliveira, Nickel e Cinelli (2017).  

A obtenção dos resultados que atingem o objetivo geral começa com a entrevista 

realizada com os deficientes visuais para compreender suas relações de interação com o 

vestuário. A narrativa apontada pelos participantes construiu o horizonte de criação. Já a 

entrevista com a empresa parceira, objetivou conhecer suas características de atuação, os seus 

processos de produção, seu posicionamento de mercado e as possibilidades de implantação de 

produtos destinados ao público com deficiência visual.  

A perspectiva apontada pelo público nas entrevistas foi fundamental para idealizar a 

proposta de etiquetas táteis. Através desses apontamentos perceberam-se a estreita relação dos 

deficientes visuais com o tato, sendo o sentido mais efetivo para a apreensão das informações 

do vestuário. As características mais importantes na identificação do vestuário apontadas por 

eles, foram as cores e os desenhos (ou estampas) das peças, itens creditados como essenciais 

para serem apresentados nas etiquetas têxteis.  

A ausência da autonomia, também esteve presente na cena abordada pelos deficientes 

visuais, sendo um empecilho para sua independência e a busca por identificação com a moda. 

Dessa forma, o reflexo dessas preocupações é determinante para a criação mais assertiva das 

etiquetas táteis. 

Tendo uma visão mais ampla sobre os aspectos de identidade da empresa e as 

necessidades do público alvo, o processo criativo das etiquetas inicia com o auxílio da 

metodologia desenvolvida por Teixeira e Merino (2014), a Gestão Visual de Projetos. 

Nesse percurso, o mapeamento de oportunidades evidenciou os projetos voltados para 

os deficientes visuais, em específico, para aqueles que facilitam a utilização e compra de 

artigos do vestuário. Diante dessa prospecção de alternativas, o código de cores Feelipa Color 

Code surgiu como uma possibilidade de recurso na criação das etiquetas táteis. 

A abrangência do público com deficiência visual que distingue pessoas com baixa 

visão, cegos, idosos, daltônicos e todos aqueles que apresentam algum tipo de dificuldade de 

percepção visual, assim como a distinção de pessoas com deficiência congênita e adquirida, 

fez com que as características do projeto obtivessem a premissa de um sistema de 
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identificação tátil o mais universal possível, dentro das particularidades presentes do público 

alvo. 

Assim, a infância, tempo em que adquire-se as primeiras memórias e habilidades de 

cognição e interpretação dos objetos e conceitos, passou a ser o ponto de partida para o 

encontro de alternativas de inclusão. Na infância, a aprendizagem das cores e das formas se 

associam para demostrar a aparição dos dois símbolos. Com isso, muitos brinquedos e 

dinâmicas infantis trazem a combinação cor-forma como estímulo principal das brincadeiras. 

Além disso, os conceitos da geometria sinalizam as associações entre cor e forma 

através da representação dos ângulos e linhas das figuras geométricas primárias. Confirmando 

a dimensão projetual da associação dos símbolos.  

A afirmação da efetividade de aprendizagem da relação cor-forma, portanto, foi 

determinante para a escolha do código Feelipa Color Code na apresentação das etiquetas 

táteis. 

Já a sua adaptação, que ampliou a escala total para proporções quase infinitas (pois 

existem limitações diante do tamanho das aplicações em objetos em menor escala) buscou 

aprimorar as possibilidades de alcance da proposta, tornando a cor ainda mais acessível. A sua 

eficiência deve passar por testes de usabilidade para apontar seus melhoramentos. 

As cores são elementos distintivos na concepção de produtos do design de superfície, 

responsável por representar grande parte da atmosfera de composição criada pelo designer. 

Assim, a representação das cores contidas nas estampas são elementos essenciais de 

interpretação das etiquetas táteis. 

Com o objetivo de disseminar a aprendizagem das cores através da união das formas 

geométricas, foram criados dois painéis com peças de madeira como ferramenta para o ensino 

das cores ao público com deficiência visual. O método é tão universal que possibilita também 

a aprendizagem para crianças que não possuem nenhuma limitação visual, sendo inclusivo 

para a utilização nas escolas. 

Sanada a preocupação de aprendizagem do código de cores, por meio da criação dos 

painéis, o layout para apresentação da proposta seguiu a orientação: etiqueta interna + tag. A 

escolha das duas interfaces se preocupou em identificar as informações em toda a dinâmica de 

escolha do consumidor, do encontra da peça na loja até a procura em seus guarda roupas. 

Assim a tag se propõe a auxiliar na escolha dentro do ambiente da loja e a etiqueta interna na 

escolha diária pelas peças. Alcançando a identificação completa do usuário. 

No processo criativo, dentro da prospecção de alternativas, surgiu a oportunidade de 

desenvolver etiquetas que representassem as peças de vestuário lisas, sem estampas, 
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concebendo assim etiquetas táteis para todas as peças de vestuário. Dessa forma, no layout 

para peças lisas, aparece no centro a forma geométrica correspondente a cor da peça e na linha 

inferior três possíveis combinações para esta peça. 

O layout das etiquetas táteis para peças estampadas partiu da idealização do rapport, 

como fragmento da estampa e unidade representativa do desenho, posicionado no centro da 

interface. Na linha inferior são acrescentadas as cores contidas na estampa em ordem 

crescente de aparição. A utilização do rapport, o módulo de repetição do padrão, nas etiquetas 

táteis se propõe a identificar a posição dos elementos na composição do design de superfície, 

exemplificando para os usuários a disposição das figuras que configuram o padrão. 

 A criação de tags e etiquetas internas, artigos que já fazem parte da identificação das 

peças de vestuário, teve como objetivo não desenvolver produtos especializados, mas sim 

proporcionar a sua utilização em qualquer marca do vestuário, bem como em outros 

segmentos que se apropriam do design de superfície, como a decoração e a papelaria. 

 Proporcionar autonomia para as pessoas com deficiência visual, diante de suas 

escolhas para o vestuário, foi determinante na criação da proposta da pesquisa, sem a 

utilização de ferramentas de apoio para a identificação das informações referentes as peças de 

vestuário, como o auxílio de um smartphone para leitura de QR Code ou algum aplicativo que 

transmita essas informações, ou mesmo o auxilio de um terceiro para comunicar suas 

impressões.  

  A transmissão das informações pelo tato proporciona independência aos deficientes 

visuais, oferecendo-lhes a possibilidade de exercer sua identidade e personalidade pela moda, 

assim como se apresenta o projeto estampa tátil. 

 Dessa forma, o caminho criativo, orientado por diferentes autores e ferramentas de 

prospecção de alternativas contribuíram para propor etiquetas táteis com elementos do design 

de superfície para deficientes visuais. Além da aproximação com o público alvo, determinante 

na condução desse caminho, sendo norte para desenvolver a proposta e compreender as 

limitações e necessidades de suas escolhas, como também o vínculo criado com a empresa 

parceira, capaz de enxergar o projeto dentro de uma perspectiva de mercado. 

  
6.2.1 Contribuições para trabalhos futuros 

 
 Após os apontamentos levantados nas considerações finais, que ressaltaram os pontos 

de relevância para a resolução dos objetivos, apresentam-se as contribuições para trabalhos 
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futuros, em vista dos potenciais que circundam o universo pesquisado e as possibilidades de 

atuação de tecnologias assistivas, como as apresentadas neste estudo. 

 Partindo da projeção criada através da proposta de etiqueta tátil, aprofundada ao longo 

da pesquisa, sugerem-se melhoramentos e diretrizes para novos trabalhos, seguindo a 

perspectiva apontada durante esse percurso de imersão. 

 Compreendidas as especificidades dos deficientes visuais a e dimensão das 

dificuldades de exercer atividades simples do cotidiano, elucida-se a emergência de pesquisas 

e projetos que facilitem e contribuam para uma melhor qualidade de vida desses usuários. Não 

apenas no exercício de identificação do vestuário, como também em outras práticas de 

pertencimento e mobilidade inclusivas.  

 As etiquetas táteis criadas podem ser aperfeiçoadas por meio de um aprofundamento 

da visão do público alvo a respeito da eficácia da proposta, diante de suas dimensões externas, 

o tamanho dos elementos internos, a altura dos relevos, as distâncias dos componentes, os 

materiais utilizados, bem como a alternativa mais satisfatória para o código de cores e a 

confirmação da presença da autonomia no processo de compra e uso diário das interfaces. 

 A disposição dessas características pode ser percebida através de testes de usabilidade 

que avaliem a eficácia e eficiência das interfaces quando da aproximação dos usuários com os 

produtos. A realização dos testes pode ocasionar mudanças de layout e apresentação das 

etiquetas, tornando a proposta ainda mais interessante para os consumidores. 

 Dentro da perspectiva da pesquisa, também podem ser sugeridos, após a realização dos 

testes com o público alvo, diretrizes para as marcas, assinalando as características que devem 

ser respeitadas na execução do projeto estampa tátil. Dessa orientação se destacam: a sugestão 

dos materiais mais adequados na confecção das etiquetas; as dimensões corretas para o 

entendimento dos elementos presentes nas etiquetas (dispostas em um desenho técnico); e a 

descrição do código de cores. Um guia para a concepção das etiquetas táteis. 
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O projeto Estampa Tátil faz parte

da dissertação intitulada Etiqueta
tátil com elementos do design de

superfície para os deficientes visuais,

do Mestrado Profissional em Design

de Vestuário e Moda (Programa de

Pós-graduação em Moda - PPGModa).

A proposta do estudo é desenvolver

etiquetas táteis que informem aos

deficientes visuais os desenhos e 

cores de suas peças de roupa. 

Podendo exercer sua

identidade e proporcionando-lhes

maior autonomia.

Mas, para muitos dos deficientes visuais a percepção 

visual não passa da gradação de cinzas 

Você, provavelmente está vendo diferentes formas

e cores através dessa ilustração
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285 M246 M
39 M

Dados da Organização Mundial da

Saúde apontam que cerca de

285 milhões de pessoas são deficientes

visuais no mundo, onde 246 milhões

possuem limitações severas e 

39 milhões são cegas.

Quem são
os deficientes
visuais?

Idosos

Daltônicos

Crianças

Cegos ou com
baixa visão

Adultos
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Todos desejam se identificar
através das escolhas tomadas
sobre a própria imagem. 

Todos veem valor
na inclusão.‘ ‘
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Mas em um
mundo visual,
como os 
deficientes 
visuais veem?

O tato pode captar

as imagens através

da sensibilidade

na ponta dos dedos.
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A percepção das cores,
fenômeno puramente
visual, pode ser 
compreendida
pelos deficientes visuais
por meio de códigos
que transmitem a 
informação cromática
utilizando-se da 
sensibilidade tátil.

Feelipa Color Code (código de cores para deficientes visuais
que utiliza das formas geométricas em alto relevo e a união
das mesmas para informar as cores).

Através do tato
os deficientes visuais
passam a compreender
aquilo que nos parece
possível apenas pelos 
olhos.
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Mas como as 
estampas podem
ser percebidas?

Transformando-as
em superfícies
táteis.
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As etiquetas têxteis

são artigos que transmitem 

informações importantes

para os consumidores,

como os elementos gráficos

e as cores das estampas

para aqueles que não

podem percebê-las.

Mas como seriam 
essas etiquetas?

Uma combinação de etiqueta

interna + tag

Etiqueta interna p/ peças lisas

Identificação da cor

da peça

Harmonização de

cores

Tag identificação externa

*Código de cores adaptado de Feelipa Color Code
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Mas como seriam 
essas etiquetas?

Uma combinação de etiqueta
interna + tag

Etiqueta interna p/ peças estampadas
(presença do elemento predominante da estampa)

Identificação do
módulo de repetição
da estampa

Cores presentes na
estampa em escala
de predominância

Tag identificação externa

*Código de cores adaptado de Feelipa Color Code

Com todos os
elementos em
alto relevo.
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A proposta de uma etiqueta
tátil, com as informações
do design de superfície,
permite a utilização de
qualquer marca do vestuário
sem a criação de um produto
especializado. 

Oportunizando a todos 

consumirem o mesmo 

produto.

Com a etiqueta interna
e a tag as pessoas com

deficiência visual possuem 
maior autonomia para se 

vestir.
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O projeto estampa tátil

objetiva que todos possam

ver os desenhos e as cores 

do design de superfície. Seja

através olhos ou das mãos.

UDESC + TECNOBLU

Projeto Estampa Tátil por 
Andressa Turcatto
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO/ROTEIRO DA ENTREVISTA NA EMPRESA 

TECNOBLU 

 
ENTREVISTA VINCULADA A PESQUISA ESTAMPA TÁTIL: ETIQUETA COM 
ELEMENTOS DO DESIGN DE SUPERFÍCIE PARA OS DEFICIENTES VISUAIS  
 
  
1) Nome da empresa.  

2) Qual a especialidade produtiva em que a empresa se destaca?  

3) De maneira resumida, descreva o histórico de participação no contexto industrial 

catarinense, no cenário nacional e internacional da empresa.  

4) Qual a trajetória da empresa em busca da inovação de produtos e processos?  

5) Quais as possibilidades de produção das etiquetas táteis? Quais os materiais disponíveis 

para a criação de elementos tridimensionais?  

6) Etiquetas para o público com deficiência visual seriam de interesse para os seus clientes, 

como uma proposta inclusiva de produto?  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Atenciosamente,  
Mestranda Andressa Santos Turcatto  
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO/ROTEIRO DA ENTREVISTA COM OS 

DEFICIENTES VISUAIS 

 
 
ENTREVISTA VINCULADA A PESQUISA: ESTAMPA TÁTIL: ETIQUETA COM 
ELEMENTOS DO DESIGN DE SUPERFÍCIE PARA OS DEFICIENTES VISUAIS 

A construção e a aplicação da entrevista são conduzidas pelo método semiestruturado, onde 
questões geradas a partir do diálogo entre entrevistado e pesquisador podem surgir ao longo 
das perguntas preestabelecidas abaixo. 

 
Fase 1 – Identificação do perfil dos entrevistados  

1) Sexo: Feminino ( ) Masculino ( ) Outros ( ) 

2)  Idade __________   

3)  Grau de deficiência:   

(  ) Perda parcial da visão - Grau de visão residual __________   
(  ) Perda total da visão 
   
4) Nível de escolaridade:  

(  ) Primeiro grau completo   
(  ) Primeiro grau incompleto   
(  ) Segundo grau completo   
(  ) Segundo grau incompleto   
(  ) Ensino Superior completo   
(  ) Ensino Superior incompleto 
   
5) Possui alguma atividade profissional? Qual? 

  

Fase 2 – Interação dos deficientes visuais com o vestuário  

 

Experiência de consumo e identificação com a moda 

1) É você quem escolhe suas próprias roupas ou precisa da ajuda de terceiros para realizar 
essa atividade?  

2) Como você identifica as cores e as estampas das suas peças de vestuário? Essas escolhas 
são importantes para você? 

3) Você procura roupas alinhadas com as tendências de moda? 
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Manutenção, conservação e organização das peças 

4) Você consegue identificar sozinho as suas peças de vestuário em seu guarda roupa? Como? 
Pela textura, pelo modelo ou outros?  

5) Como você organiza seus itens de vestuário? 

6) Você realiza as tarefas de manutenção e conservação do vestuário? 

 

Sobre as etiquetas 

7) Você já comprou alguma peça de vestuário com identificação própria para deficientes 
visuais? Sejam etiquetas ou aplicações feitas na própria peça?  

8) A utilização de etiquetas que identificam os desenhos e cores das peças de roupas facilitaria 
a sua escolha no momento da compra e no uso diário pelo vestuário?  

9) Quais informações você acredita serem mais importantes em uma etiqueta têxtil? 
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APÊNDICE D – PAINEL DE APRENDIZAGEM DAS CORES – MOLDES PARA 

PEÇAS DE MADEIRA 
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APÊNDICE E – DESENHOS UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DO CORTE E 

GRAVAÇÃO A LASER 
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ANEXOS 

 
 

ANEXO A: AUTORIZAÇÃO DA EMPRESA PARCEIRA TECNOBLU 

 

 

 

 
Centro de Artes – CEART 

Programa de Pós-Graduação em Moda – PPGMODA 
Av. Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, Florianópolis, CEP 88035-001 

Telefone: 48 3664.8345 
http://www.ceart.udesc.br/?id=554 

ppgmoda.udesc@gmail.com 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 
 

 

Sua empresa está sendo convidada para participar da pesquisa da aluna Andressa 

Santos Turcatto do Curso Mestrado Profissional de Design de Vestuário e Moda, 

intitulada Etiquetas/tags táteis para o vestuário com elementos do design de superfície 

para os deficientes visuais, tendo como objetivo propor uma etiqueta/tag tátil para 

deficientes visuais com elementos do design de superfície que atenda suas necessidades 

de identificação e reconhecimento do vestuário durante a compra e no uso diário. O 

nome da empresa será utilizado somente com a sua autorização. A sua privacidade será 

mantida através da não-identificação do seu nome.  

 
( X ) Autorizo usar o nome da empresa 
 
(   ) Não autorizo o uso do nome da empresa (neste caso será utilizado nome fictício) 
 
Declaro autorização para a realização da pesquisa na empresa Tecnoblu S.A Ind. Com. 
Imp. E Exp. Ltda. 
 
 
 
 
 
 

Nome por extenso 
 
Leonardo Gonçalves da Crus 

 
 
 
Assinatura __________________________ Local: Blumenau       Data: 17/04/2018  
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ANEXO B: AUTORIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE INTEGRAÇÃO 

AO CEGO – ACIC 
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ANEXO C: PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA DA UDESC 

 

 
 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

Pesquisador:

Título da Pesquisa:

Instituição Proponente:

Versão:
CAAE:

Etiquetas/tags táteis com elementos do design de superfície para os deficientes visuais

ANDRESSA SANTOS TURCATTO

Centro de Artes

3
88878318.0.0000.0118

Área Temática:

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Número do Parecer: 2.754.522

DADOS DO PARECER

Trata-se de  3ª versão do projeto de pesquisa apresentado no Mestrado Profissional em Design de
Vestuário e Moda, do Centro de Arte, da Universidade do Estado de Santa Catarina, sob orientação da
Professora Orientadora Icleia Silveira e pesquisado pela mestranda Andressa Santos Turcatto.
A pesquisa traz como título "Etiquetas/tags táteis com elementos do design de superfície para os deficientes
visuais", por meio de um estudo experimental, com abordagem qualitativa e quantitativa, busca analisar a
percepção dos envolvidos na pesquisa sobre o uso de etiquetas e tags desenvolvidas para deficientes
visuais, com elementos do design de superfície. Sua proposta é "desenvolver uma etiqueta/tag tatil com
elementos do design de superfície para deficientes visuais para o contexto da empresa Tecnoblu.

Hipótese descrita no Projeto Básico:
"O desenvolvimento de uma etiqueta/tag tátil para deficientes visuais com elementos do design de superfície
irá atender suas necessidades de identificação e reconhecimento do vestuário durante a compra e no uso
diário."

Apresenta como metodologia:
A primeira etapa da pesquisa consiste em uma Revisão Bibliográfica Sistemática. A segunda etapa consiste
na realização de entrevistas na Associação Catarinense de Integração do Cego (ACIC)

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:

88.035-001

(48)3664-8084 E-mail: cepsh.udesc@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av.Madre Benvenutta, 2007
Itacorubi

UF: Município:SC FLORIANOPOLIS
Fax: (48)3664-8084

Página 01 de  06
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UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC

Continuação do Parecer: 2.754.522

sediada em Florianópolis, com objetivo de "traçar o perfil dos entrevistados, identificar a importância das
cores e do design de superfície no vestuário do grupo estudado, alem da avaliação das etiquetas e tags,
incluindo a desenvoltura do produto, suas possíveis melhorias e expectativas de uso."
Para análise será utilizado método indutivo, a partir dos dados coletados da entrevista semi estruturada,
composta  por  10  participantes,  ocorrerá  "a  análise  e  descrição  dos  dados,  onde  serão  relatados  os
principais apontamentos originados das entrevistas, incluindo a avaliação das etiquetas/tags pelo público
alvo, e seus relatos a respeito de sua interação com o vestuário."

Critério de Inclusão:
"O público alvo da pesquisa são adultos, homens e mulheres, com perda parcial ou total da visão."
Critério de Exclusão:
"A exclusão do público infantil se dá pela fase de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo ainda estar em
desenvolvimento.  Desta  forma,  o  entendimento  das  cores  e  padronagens  se  mostra  de  mais  difícil
compreensão."

Cronograma:
Início desenvolvimento etiquetas 01/08/2018 - 30/09/2018
Prototipagem 01/09/2018 - 25/11/2018
Finalização dos protótipos 05/12/2018 - 05/12/2018
Entrevistas ACIC 10/12/2018 - 10/12/2018
Análise dos dados 01/01/2019 - 15/02/2019
Descrição dos dados 15/02/2019 - 15/03/2019
Desenvolvimento capítulo metodologia 15/03/2019 - 30/04/2019
Defesa dissertação 15/06/2019 - 15/06/2019

Objetivo Primário:
Apresentar uma etiqueta/tag tatil para deficientes visuais com elementos do design de superfície que atenda
suas necessidades de reconhecimento do vestuário.

Objetivo Secundário:
1) Identificar os princípios do design universal e da acessibilidade;

Objetivo da Pesquisa:

88.035-001

(48)3664-8084 E-mail: cepsh.udesc@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av.Madre Benvenutta, 2007
Itacorubi

UF: Município:SC FLORIANOPOLIS
Fax: (48)3664-8084

Página 02 de  06
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2) Abordar as contribuições do design gráfico nos aspectos visuais das etiquetas e tags;
3) Identificar os elementos do design de superfície para produtos têxteis;
4) Verificar os materiais têxteis utilizados em etiquetas e tags;
5) Descrever as características visuais e táteis das etiquetas e tags;
6) Conhecer as especificidades dos deficientes visuais;
7) Verificar a aplicação prática da linguagem braille e tatil destinadas aos deficientes visuais;
8) Desenvolver a proposta da etiqueta/tag tatil com indicação do design de superfície para o contexto da
empresa Tecnoblu.

Riscos da pesquisa descritos no Projeto Básico:
"Os riscos deste estudo são mínimos, já que as perguntas realizadas junto ao público alvo foram elaboradas
preocupando-se em não constranger os entrevistados diante da proposta da pesquisa e das questões
abordadas.  A  entrevista  será  realizada  em  um  local  onde  os  participantes  já  estão  habituados  em
frequentar,  possibilitando  mais  conforto  durante o processo."

Benefícios da pesquisa descritos no Projeto Básico:
"[...] Assim, pretende-se com esta pesquisa, divulgar e incentivar os profissionais ligados aos âmbitos da
moda  e  do  design  para  abordagens  que  enfatizam  a  conscientização  do  design  universal  e  do
desenvolvimento de interfaces e produtos que possibilitem maior acessibilidade dos deficientes visuais em
um mundo projetado para quem vê. Pelo exposto, a pesquisa demonstra relevância acadêmica, profissional
e, principalmente social, visto que investiga a solução de problemas na percepção do vestuário pelos
deficientes visuais por meio de um produto de inovação, em plena comunicação com o usuário, temas estes
que, ate então, foram pouco explorados, tanto na academia quanto na indústria têxtil. Além disso, como
apontam os dados relatados, uma parcela significativa da população brasileira e mundial apresenta algum
nível de deficiência visual, portanto há um publico pouco explorado pelas empresas que necessita de
soluções para diversos produtos e interfaces."

Análise ética do relator:
Considerando o texto sobre os riscos descrito no Projeto Básico, classificados como mínimos, entende-se
que a gradação está coerente com a pesquisa, uma vez que a pesquisadora esclarece de que forma farão
pra minimizá-los.
No texto em que descreve os benefícios da pesquisa no Projeto Básico, podemos considerar que os

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

88.035-001

(48)3664-8084 E-mail: cepsh.udesc@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av.Madre Benvenutta, 2007
Itacorubi

UF: Município:SC FLORIANOPOLIS
Fax: (48)3664-8084
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benefícios serão indiretos e a longo prazo para os participantes envolvidos na pesquisa.

A pesquisa apresenta mérito acadêmico e científico.
O tema apresenta importante relevância social, por propor melhorias para um grupo com necessidades
especiais.
A metodologia proposta pela pesquisadora está de acordo com os objetivos da pesquisa.
O consentimento para participar da pesquisa será feito através da leitura do TCLE pelo pesquisador e a
gravação do consentimento (ou não) pelo participante

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Documentos apresentados:
- Projeto Básico detalhado;
- Projeto detalhado;
- Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - Maiores de 18 anos;
- Cronograma;
- Termo para gravação;
- Termo de consentimento ACIC;
- Consentimento empresa;
- Roteiro de entrevista;
-  Folha  de  Rosto,  com  as  informações  da  pesquisadora,  data  e  assinatura  da  diretora  geral  do
CEART/UDESC,  com  o  número  de  participantes  de  acordo  o  Projeto  Básico;

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

N/A
Recomendações:

A pesquisadora anexou carta resposta com informações do que foi solicitado no parecer anterior quanto a
Declaração da ACIC.
Sendo que não há pendências, o projeto está Apto para Aprovação.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

O Colegiado APROVA o Projeto de Pesquisa e informa que, qualquer alteração necessária ao planejamento
e desenvolvimento do Protocolo Aprovado ou cronograma final, seja comunicada ao CEPSH via Plataforma
Brasil na forma de EMENDA, para análise sendo que para a execução deverá ser aguardada aprovação
final do CEPSH. A ocorrência de situações adversas durante a execução da pesquisa deverá ser
comunicada imediatamente ao CEPSH via Plataforma Brasil, na forma de

Considerações Finais a critério do CEP:

88.035-001

(48)3664-8084 E-mail: cepsh.udesc@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av.Madre Benvenutta, 2007
Itacorubi

UF: Município:SC FLORIANOPOLIS
Fax: (48)3664-8084
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Continuação do Parecer: 2.754.522

NOTIFICAÇÃO. Em não havendo alterações ao Protocolo Aprovado e/ou situações  adversas durante a
execução, deverá ser encaminhado RELATÓRIO FINAL ao CEPSH via Plataforma Brasil até 60 dias da
data final definida no cronograma, para análise e aprovação.
Lembramos ainda, que o participante da pesquisa ou seu representante legal, quando for o caso, bem como
o pesquisador responsável, deverão rubricar todas as folhas do Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido - TCLE - apondo suas assinaturas na última página do referido Termo.

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados:
Tipo Documento Arquivo Postagem Autor Situação

Informações Básicas
do Projeto

PB_INFORMAÇÕES_BÁSICAS_DO_P
ROJETO_1123444.pdf

02/07/2018
09:21:28

Aceito

Declaração de
Instituição e
Infraestrutura

Parecer_declaracoes.docx 02/07/2018
09:20:22

ANDRESSA
SANTOS
TURCATTO

Aceito

Projeto Detalhado /
Brochura
Investigador

Projeto_detalhado.pdf 06/06/2018
17:07:59

ANDRESSA
SANTOS
TURCATTO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termo_de_Consentimento_Livre_e_Escl
arecido___maiores_de_18.pdf

06/06/2018
17:07:04

ANDRESSA
SANTOS
TURCATTO

Aceito

Cronograma Cronograma.pdf 06/06/2018
17:02:48

ANDRESSA
SANTOS

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termo_para_gravacao.pdf 02/05/2018
22:13:27

ANDRESSA
SANTOS
TURCATTO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Termo_deconsentimento_ACIC.pdf 02/05/2018
22:13:14

ANDRESSA
SANTOS
TURCATTO

Aceito

TCLE / Termos de
Assentimento /
Justificativa de
Ausência

Consentimento_empresa.pdf 02/05/2018
22:12:57

ANDRESSA
SANTOS
TURCATTO

Aceito

Outros ENTREVISTA.pdf 02/05/2018
22:04:34

ANDRESSA
SANTOS

Aceito

Folha de Rosto Folhaderosto.pdf 02/05/2018
21:50:59

ANDRESSA
SANTOS

Aceito

88.035-001

(48)3664-8084 E-mail: cepsh.udesc@gmail.com

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Av.Madre Benvenutta, 2007
Itacorubi

UF: Município:SC FLORIANOPOLIS
Fax: (48)3664-8084

Página 05 de  06



 207 

 
 
 
 
 

UNIVERSIDADE DO ESTADO
DE SANTA CATARINA - UDESC

Continuação do Parecer: 2.754.522

FLORIANOPOLIS, 04 de Julho de 2018

Renan Thiago Campestrini
(Coordenador)

Assinado por:

Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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ANEXO D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – MAIORES 

DE 18 ANOS 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 1 

 
 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa de mestrado intitulada Estampa tátil: etiqueta com 

elementos do design de superfície para os deficientes visuais. Tendo como objetivo geral propor etiquetas táteis 
com elementos do design de superfície para os deficientes visuais, e como objetivos específicos: 1) Identificar os 
elementos do design de superfície para produtos têxteis; 2) Abordar as contribuições do design gráfico nos aspectos 
visuais das etiquetas e tags; 3) Verificar os materiais têxteis utilizados em etiquetas e tags; 4) Descrever as 
características visuais e táteis das etiquetas e tags; 5) Conhecer as especificidades dos deficientes visuais; 6) 
Identificar os princípios do design universal, da acessibilidade e da usabilidade; e 7) Verificar a aplicação prática da 
linguagem braille e tátil destinada aos deficientes visuais. As entrevistas serão previamente marcadas, data e horário, 
para a realização das perguntas, utilizando do método de questionário semiestruturado. Estas medidas serão realizadas 
na Associação Catarinense para Integração do Cego – ACIC. Não é obrigatório responder a todas as perguntas, caso 
se sinta incomodado com algum questionamento.  

Os riscos destes procedimentos serão mínimos, já que as perguntas realizadas junto ao público alvo foram 
elaboradas preocupando-se em não constranger os entrevistados diante da proposta da pesquisa e das questões 
abordadas. A entrevista será realizada em um local onde os participantes já estão habituados em frequentar, 
possibilitando mais conforto durante o processo. A sua identidade será preservada pois cada indivíduo será 
identificado por um número, para que não haja quaisquer constrangimentos.  

Os benefícios e vantagens em participar deste estudo concentram-se na disseminação da acessibilidade e do 
design universal como norteadores de projetos acadêmicos e profissionais, enfatizando a proposta de contribuir com 
a autonomia de indivíduos com deficiência visual nas atividades diárias que compreendem o vestuário. Os 
participantes serão agentes importantes na concepção e melhoramento do produto desenvolvido, contribuindo com o 
ponto de vista do usuário. As pessoas que estarão acompanhando os procedimentos serão as pesquisadoras Andressa 
Santos Turcatto [estudante de mestrado] e a professora orientadora Dra. Icléia Silveira.  

Você poderá se retirar do estudo a qualquer momento, sem qualquer tipo de constrangimento. Solicitamos a 
sua autorização para o uso de seus dados para a produção de artigos técnicos e científicos. A sua privacidade será 
mantida através da não-identificação do seu nome.  

 
NOME DO PESQUISADOR RESPONSÁVEL PARA CONTATO:  
NÚMERO DO TELEFONE: 
ENDEREÇO: 
ASSINATURA DO PESQUISADOR: 
 
______________________________ 
 
Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos – CEPSH/UDESC 
Av. Madre Benvenuta, 2007 – Itacorubi – Florianópolis – SC -88035-901 
Fone/Fax: (48) 3664-8084 / (48) 3664-7881 - E-mail: cepsh.reitoria@udesc.br / cepsh.udesc@gmail.com  
CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
SRTV 701, Via W 5 Norte – lote D -  Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte - Brasília-DF - 70719-040 
Fone: (61) 3315-5878/ 5879 – E-mail: conep@saude.gov.br 

TERMO DE CONSENTIMENTO 
 Declaro que fui informado sobre todos os procedimentos da pesquisa e, que recebi de forma clara e 
objetiva todas as explicações pertinentes ao projeto e, que todos os dados a meu respeito serão sigilosos. Eu 
compreendo que neste estudo, as medições dos experimentos/procedimentos de tratamento serão feitas em mim, 
e que fui informado que posso me retirar do estudo a qualquer momento. 
 
Nome por extenso _________________________________________________________________________ 
 
Assinatura __________________________ Local: __________________ Data: ____/____/____ . 
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ANEXO F: CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES – 

MAIORES DE 18 ANOS 

 

 

 

 
 

Avenida Madre Benvenuta, 2007, Itacorubi, CEP 88035-901, Florianópolis, SC, Brasil. 
Telefone/Fax: (48) 3664-8084 / (48) 3664-7881 - E-mail: cepsh.reitoria@udesc.br / cepsh.udesc@gmail.com 

CONEP- Comissão Nacional de Ética em Pesquisa  
SRTV 701, Via W 5 Norte – Lote D - Edifício PO 700, 3º andar – Asa Norte - Brasília-DF -70719-040 

Fone: (61) 3315-5878/ 5879 – E-mail: conep@saude.gov.br 
 
 
 

  
  

 
 

CONSENTIMENTO PARA FOTOGRAFIAS, VÍDEOS E GRAVAÇÕES 
 

Permito que sejam realizadas fotografia, filmagem ou gravação de minha pessoa para fins da 

pesquisa científica intitulada “Estampa tátil: etiqueta com elementos do design de superfície para 

os deficientes visuais”, e concordo que o material e informações obtidas relacionadas à minha pessoa 

possam ser publicados eventos científicos ou publicações científicas. Porém, a minha pessoa não 

deve ser identificada por nome ou rosto em qualquer uma das vias de publicação ou uso. 

As fotografias, vídeos e gravações ficarão sob a propriedade do grupo de pesquisadores 

pertinentes ao estudo e, sob a guarda dos mesmos. 

 

 

__________________, _____ de ____________ de _______ 

Local e Data 
 
 
 

________________________________ 

Nome do Sujeito Pesquisado 

 

 

________________________________ 

Assinatura do Sujeito Pesquisado 

 

 

 

 

 


