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carta ao leitor

Em sua 9ª edição, o Concurso Moda Inclusiva traz de forma inédita 

em sua cartilha a publicação de treze artigos de pesquisadores 

acadêmicos sobre moda e design inclusivo. A novidade é bastante 

significativa, uma vez que o tema deixou de ser abordado apenas por 

estudantes em trabalhos acadêmicos e ganhou amadurecimento ao chegar à 

academia. Sensibilizar estudiosos para essa questão legitima a importância 

de explorar e se aprofundar no ponto de partida para a inclusão: a vestimenta. 

O conhecimento é libertador. A partir do momento em que há consciência 

de que a roupa pode e deve ser acessível a todos, de forma inconsciente o 

indivíduo passa a questionar a ausência de elevadores, rampas e piso tátil, a 

conservação das calçadas e a largura das portas, por exemplo. Nasce então o 

engajamento social, o envolvimento com as questões do outro. 

O direito é uma conquista da sociedade e cabe a nós garanti-lo.

Linamara Rizzo Battistella é médica fisiatra, profa. dra. da Faculdade de Medicina  
da USP e secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Da prática à teoria



índice



5

Amanda Moraes Arruda   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ [6]

Andréia Cristina Zibordi   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [10] 

Antonia Aparecida Mendes Mancini   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [14]

Deise Campos   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [18]

Denise Gonçalves de Sousa   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [22]

Eduardo Inacio Alves   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [26]

 Look Macacão   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [28]

 Look Vestido   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [30]

Evelyn Cristina Mendes  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [32]

Íguia Telita de Medeiros Lima   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [36]

 Look 1   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [38]

 Look 2   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [40]

Ingred Serra Silva   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [42]

Jaqueline Grandi Garcia   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [46]

Luane Sales de Oliveira Alves   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [50]

Priscila Aparecida Cipriani Pereira   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [54]

 Look Pollyanna   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [56]

 Look Movimentos Urbanos   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [58]

Robertha Pereira Navajas   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [60]

 Look 1   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [62]

 Look 2   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [64]

Rodolfo Arlen da Cruz   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [66]

Roseli Alves de Oliveira Cardoso   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [70]

Outras Potências   _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  [74]

 Organizadoras: Beatriz Ferreira Pires, Suzana Avelar, Claudia Garcia



66



7

AMANDA 
MORAES 
ARRUDA
FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR 
DO INTERIOR PAULISTA – FAIP
MARÍLIA – SP

7



8

Este look foi criado pensando em um cadeirante de 30 anos que sofreu 

lesão cerebelar, resultando na retirada de parte do cerebelo (respon-

sável pelo equilíbrio e coordenação motora) em 2015. Ficou em coma 

por um tempo, retirou a traqueostomia em 2017, e está voltando a falar 

embora ainda com dificuldade. Hoje, faz uso de cadeira de rodas e 

segue tratamento contínuo com fisioterapia. Quando me deparei com 

esse caso, logo pensei na possibilidade de criar um look casual confor-

tável e prático que estimulasse a coordenação motora e tivesse modela-

gem diferenciada, para melhor caimento, vestibilidade e conforto.

INSPIRAÇÃO

Para criar o look, levou-se em conta a real integração do deficiente na 

sociedade. É composto de peças adaptadas (sem parecer que são adap-

tadas) na modelagem, com tecidos, fechamento e aviamentos que 

visam estimular a coordenação motora e facilitar a vestibilidade. Fun-

damental foi considerar o conforto no vestir, que é ainda mais neces-

sário para quem faz uso de cadeira de rodas.

FUNCIONALIDADE
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CRISTINA 
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Uma tendência bastante em moda no momento, que realça a sensua-

lidade feminina a partir de referências visuais das sereias, conheci-

das há muito tempo pela sua beleza (ainda que idealizada), e levando 

em consideração também o romantismo e o sonho do casamento, o 

sereísmo serviu de inspiração para este modelo. O drapeado do busto 

e o viés da saia remetem à ideia de uma concha com suas pérolas bor-

dadas ao longo do corpo. A escolha de tecido fluido lembra a  leveza do 

movimento do mar. O modelo foi criado pensando nas cadeirantes e 

em suas reais dificuldades para encontrar roupas adaptadas e confor-

táveis, além do acesso à escolha de modelos para se casar com um belo 

traje de noiva. Afinal, os sonhos são para todas.

INSPIRAÇÃO

O vestido tem bordados de pérolas somente na parte da frente, evi-

tando atrito na cadeira. O velcro foi usado nas laterais pois facilita 

o vestir. Faixas de viés na saia alongam as pernas e o cinto drapeado 

ajuda a marcar a cintura. Existem pregas nas costas da saia que encai-

xam e modelam o quadril. A saia é longa apenas na parte frontal para 

evitar enroscar na cadeira.

FUNCIONALIDADE
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CASAS CUBOS – ACONCHEGO PARA O CORPO

A moda, compreendida como um fator ambiental e social, pode se tor-

nar uma estratégia facilitadora da participação e inclusão de pessoas 

com deficiência. Além de atender o papel social do design de moda, que 

muitas vezes é esquecido e deixado em segundo plano, o look desen-

volvido pretende facilitar a superação das dificuldades no ato de vestir, 

para que cada pessoa se sinta bem. Exploramos a beleza arquitetônica 

das excêntricas casas cúbicas, projetadas por Piet Blom onde, segundo 

o arquiteto, seu design representa árvores que se unem para formar um 

bosque. A partir desta temática, os elementos podem ser vistos na cria-

ção nos recortes, cores e texturas como um quebra-cabeça, como uma 

brincadeira com o cubo mágico. A peça central é pensada para se trans-

formar no aconchego e a sombra de uma cidade em um lugar muito 

divertido, em cobertura para o corpo urbano.

INSPIRAÇÃO

O look foi desenvolvido procurando dar maior autonomia e conforto 

para pessoas cadeirantes ou com algum tipo de limitação de movi-

mento. O vestido, confeccionado em tecido confortável, possui bolso 

superior para celular e um grande bolso frontal, não se fazendo neces-

sário o uso de bolsas para guardar seus pertences. Por fim, há também 

uma abertura total na parte da frente, com fechamento em ímã na 

parte superior e, na parte inferior, um zíper destacável com proteção 

por revel para maior conforto e segurança.

FUNCIONALIDADE
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À FLOR DA PELE

Hoje eu acordei à “flor da pele” me questionando sobre o sofrimento 

e a invisibilidade das pessoas com deficiências aparentes, até porque 

todos temos alguma deficiência. A discriminação segrega todo aquele 

que não está nos padrões estéticos de perfeição, e esta qualidade é 

inatingível aos seres humanos.  Precisamos quebrar estes paradigmas 

que só nos causam dor. Existir, pressupõe, primeiramente, ser visto e 

acolhido pela família, por si mesmo e pela sociedade. Amanhã ou tal-

vez algum dia, eu sonhe e acorde com a certeza de que a sensibilidade 

e o respeito estão brotando e florescendo cada vez mais em todos nós.

INSPIRAÇÃO

O look é composto por 4 peças que podem ser usadas separadamente: 

uma blusa e uma saia-calça com modelagens amplas e com ajustes, 

confeccionadas em tecidos tecnológicos, podendo vestir os mais varia-

dos tipos de corpos; um cinto de resíduos de couros, que, além de ser 

uma faixa de contenção abdominal, desperta o olhar para o consumo 

consciente, e um par de polainas/protetores de braços, que têm como 

função adornar ou proteger a flor da pele.

FUNCIONALIDADE
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DENISE 
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UNIVERSIDADE BELAS ARTES
SÃO PAULO – SP
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O movimento Memphis teve a intenção de provocar a liberação do 

design no que se refere a estética e funcionalidade. Dentro deste con-

texto foi desenvolvido um look com peças provocativas, com humor 

e muita cor inspirado nas lembranças do meu falecido irmão Ivan 

que era cadeirante, bem-humorado e dono de uma alegria que con-

quistava todos por onde passava. Ivan gostava de roupas coloridas que 

eram feitas exclusivamente para ele por não encontrar nada específico 

no mercado. O objetivo das peças criadas é atender as necessidades de 

pessoas com deficiência física, mesclando as formas da modelagem 

adaptada com a linguagem da moda, chamando atenção do mercado 

para a moda inclusiva, mostrando que não é questão de segmentar, 

mas sim agregar clientes à marca.

INSPIRAÇÃO

Jardineira jeans tecido High Technology que 

libera o suor para a parte externa mantendo a 

pele sempre seca, possui abertura lateral com 

botões de plástico com baixa pressão, o que 

facilita a abertura, bolso frontal na altura ideal, 

costas no formato mullet, com forro em viscose, 

tendência que proporciona maior conforto, e 

camisa de algodão com abertura frontal e nas 

mangas, podendo ser usada aberta ou fechada, 

gola com caseado, olho para a passagem de fone 

de ouvido.

FUNCIONALIDADE
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A evidência de uma nova revolução industrial marcada pela concilia-

ção das novas tecnologias, com o conhecimento das tradições e a arte 

do “fazer com as próprias mãos” dá início a uma nova geração de pro-

dutos com um valor excepcional. O processo criativo para a construção 

da coleção CAOS passa pela troca de materiais, mixando característi-

cas de um item para construir o próximo. As peças são inspiradas nas 

formas, texturas e grafismos da cidade de São Paulo. Adotando a pre-

missa de que qualquer um pode desejar e decretar mudança, a hora é 

de optar por caminhos em busca de uma moda mais consciente, por 

isso a coleção trabalha com conceito slow fashion por meio da técnica 

de upcycling.

INSPIRAÇÃO

Macacão com abertura com aselha para facilitar a troca de prótese e 

para acesso ao bolso interno com possibilidade de uso de bolsa cole-

tora, bolso que permite armazenar a bengala retrátil, abertura lateral 

com zíper, abertura com botões de pressão nos ombros para facilitar 

o ato de vestir, texturas para estimular o tato e puxadores de tecidos 

nos zíperes, Leitor QR Code com audiodescrição das funcionalidades e 

etiqueta em Braille.

FUNCIONALIDADE
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A evidência de uma nova revolução industrial marcada pela concilia-

ção das novas tecnologias, com o conhecimento das tradições e a arte 

do “fazer com as próprias mãos” dá início a uma nova geração de pro-

dutos com um valor excepcional. O processo criativo para a construção 

da coleção CAOS passa pela troca de materiais, mixando característi-

cas de um item para construir o próximo. As peças são inspiradas nas 

formas, texturas e grafismos da cidade de São Paulo. Adotando a pre-

missa de que qualquer um pode desejar e decretar mudança, a hora é 

de optar por caminhos em busca de uma moda mais consciente, por 

isso a coleção trabalha com conceito slow fashion por meio da técnica 

de upcycling.

INSPIRAÇÃO

O vestido tem abertura nos ombros com botão de pressão para facili-

tar o ato de vestir/despir, abertura nas laterais para possibilitar colocar 

e ajustar a prótese. Saia dupla face. Todas as peças tem Leitor QR Code 

com audiodescrição das funcionalidades e etiqueta em Braille.

FUNCIONALIDADE
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Retratando a força feminina, a sensualidade e a delicadeza, as sereias 

são seres mitológicos que encantam quem quer que as veja e escute. 

Com características semelhantes às das mulheres, que hipnotizam, se 

defendem, lutam e podem até ser reclusas em seu próprio “hábitat”, 

tais seres foram o começo para a criação do look em questão. A moder-

nidade das duas peças, que se transformam e se adaptam de acordo 

com a vontade de quem as usa, mostra a liberdade de escolha em rela-

ção ao que vestir. Já o romantismo fica por conta das cores suaves e 

delicadas, do corte justo e dos materiais tradicionais.

INSPIRAÇÃO

O look é muito versátil pois é composto de duas peças. Com mangas 

removíveis, o top se transforma em três diferentes opções e a saia pode 

ser usada longa e com cauda ou curta, prática e divertida. As aberturas, 

as costuras, bem como os materiais, são pensados para oferecer maior 

conforto e facilidade ao vestir.

FUNCIONALIDADE
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Essa minicoleção foi inspirada na força e na complexidade presentes 

na cinematografia de Pedro Almodóvar. Teve como ponto de partida 

a obra Carne Trêmula, que traz um cadeirante como protagonista e 

retrata o seu cotidiano independente. O projeto em questão apresenta 

looks pensados para ampliar a autonomia de pessoas com deficiência 

motora e facilitar a escolha para aquelas com deficiência visual por 

meio das texturas. Ainda mergulhada no universo de Almodóvar que 

sempre traz à tona questões de gênero e sexualidade, a criação vem ali-

nhada ao conceito de design universal na moda sem gênero, contendo 

peças que podem ser usadas por homens e mulheres modernos. A cole-

ção foi construída pelo viés de um estilo extravagante, vibrante e dra-

mático e da estética marginal e maximalista expressada pelas texturas 

presentes em diferentes tecidos, aplicações e cores vibrantes, em espe-

cial o vermelho, marca registrada de Almodóvar. “Uso o vermelho de 

uma maneira bem sensual – não importa a cultura, é sempre uma cor 

significativa”, declarou ele em uma entrevista.

INSPIRAÇÃO

Fecho frontal da camisa com botões magnéticos, abertura com zíper 

nas mangas, bolsos frontais bordados. Todos os zíperes têm uma 

argola auxiliar. Estampa de listras artesanal, o que confere textura, 

facilitando a escolha da roupa por pessoas com deficiência visual. 

Calça com abertura frontal com fechos magnéticos. A modelagem é 

pensada para melhor caimento na posição sentada. Tem bolso interno 

para bolsa coletora.

FUNCIONALIDADE
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Essa minicoleção foi inspirada na força e na complexidade presentes 

na cinematografia de Pedro Almodóvar. Teve como ponto de partida 

a obra Carne Trêmula, que traz um cadeirante como protagonista e 

retrata o seu cotidiano independente. O projeto em questão apresenta 

looks pensados para ampliar a autonomia de pessoas com deficiência 

motora e facilitar a escolha para aquelas com deficiência visual por 

meio das texturas. Ainda mergulhada no universo de Almodóvar que 

sempre traz à tona questões de gênero e sexualidade, a criação vem ali-

nhada ao conceito de design universal na moda sem gênero, contendo 

peças que podem ser usadas por homens e mulheres modernos. A cole-

ção foi construída pelo viés de um estilo extravagante, vibrante e dra-

mático e da estética marginal e maximalista expressada pelas texturas 

presentes em diferentes tecidos, aplicações e cores vibrantes, em espe-

cial o vermelho, marca registrada de Almodóvar. “Uso o vermelho de 

uma maneira bem sensual – não importa a cultura, é sempre uma cor 

significativa”, declarou ele em uma entrevista.

INSPIRAÇÃO

Blusa de veludo com frase bordada na frente, zíper com argola auxi-

liar nas mangas, abertura traseira com fechos magnéticos. O macacão 

tem abertura frontal até a altura dos joelhos com fecho magnético, 

bolso frontal na parte de cima e bolso interno que pode ser utilizado 

para bolsa coletora. A modelagem do macacão é pensada para a posi-

ção sentada, tem elástico lateral na cintura e pences para dar melhor 

caimento.

FUNCIONALIDADE
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SERRA 
SILVA
FACULDADE DEVRY FANOR 
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Através dos olhos da alma podemos enxergar o verdadeiro prisma que 

se encontra no nosso interior e, assim, buscar conhecer a si mesmo, 

encarando cada pedacinho como parte essencial para ser aquilo que 

sua alma é. O conceito “Olhos da alma” é inspirado nas pequenas 

lutas diárias que os deficientes visuais enfrentam para se autoafirmar. 

Este look pretende propor experiências sensoriais que buscam impul-

sionar nossa imaginação e percepção, transformando o olhar. É pre-

ciso ter coragem para olhar-se com os olhos da alma, evocar todos os 

nossos sentidos e sentir os doces encantos da vida. Os tons terrosos e 

azuis, que lembram o mistério e a clareza do céu, e o jeans, que surge 

com uma estética inovadora, remetendo à técnica de patchwork, mis-

turam-se com o trabalho manual, demonstrando que na vida também 

é preciso SENTIR com os olhos da alma.

INSPIRAÇÃO

A primordial função do look é proporcionar sensações táteis ao defi-

ciente visual, possibilitando a este uma experiência sensorial capaz de 

fazê-lo superar qualquer limitação no momento de vestir-se. O look 

conta com aviamentos que facilitam a percepção tátil e sonora, além 

de texturas que misturam-se para identificar a frente e o verso das 

peças que foram pensadas para serem apreciadas pelo sentido do tato.

FUNCIONALIDADE
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O Look Lady Fashion é inspirado nas candy colors, na doçura da mulher 

e na feminilidade. Retrata a mulher deficiente visual, que quer se ves-

tir na moda, com estilo e com combinações de peças perfeitas. Traz 

uma modelagem moderna, estilosa, cores leves e femininas. Toda a 

doçura de uma tendência que deixa as mulheres livres para serem ale-

gres e femininas.

INSPIRAÇÃO

O look Lady Fashion tem como funcionalidade o termocolante em 

alto-relevo, situado em posições equivalentes das peças, indicando 

que estas combinam entre si, o que possibilita que o deficiente visual 

identifique as peças combinantes na hora de montar um look.

FUNCIONALIDADE
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A cidade de Ouro Preto preserva construções imponentes que datam 

do século XVIII e consolidam o estilo barroco. No interior dela é possí-

vel observar a marca da região dos inconfidentes em sua época áurea, 

altares revestidos de ouro e traços de artistas renomados, como Alei-

jadinho e Mestre Ataíde. A criação traz em suas formas a fachada das 

mais belas igrejas, o macramê vem representando os altares esculpi-

dos minuciosamente pelos grandes artistas que deixaram sua marca 

na cidade dando ao barroco mineiro sua expressão máxima. Traz ainda 

na estampa exclusiva uma abstração do teto do altar-mor da Capela 

Padre Faria, umas das pinturas que enriquecem a história artística 

nacional. Minha inspiração visa mostrar como o barroco, através do 

suporte espiritual, imprimiu na vida da sociedade mineradora seus 

padrões éticos e religiosos e, através de manifestações criativas, seus 

valores e gostos estéticos.

INSPIRAÇÃO

O vestido foi desenvolvido para atender principalmente deficientes 

visuais, levando em consideração que a relação da roupa não é apenas 

visual, ela é também sensorial. Por isso traz vários elementos que pro-

movem diferentes percepções de toques a partir das texturas, como 

canutilhos e macramê, botões com aselhas para facilitar o tato e manu-

seio no vestir, modelagem “solta” e manga raglã, proporcionando boa 

mobilidade, e etiqueta em Braille.
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Após conhecermos a história de Pollyanna, escrita por Eleanor H. 

Porter, tomamos uma dose de alegria que nos preenche, sua brinca-

deira do contente ultrapassa o limite da infância e até os mais velhos 

podem e devem se aventurar nesse desafio encantador. Por fim, a 

jovem Pollyanna, de pouca idade e tantas histórias, representa a supe-

ração de perdas e limitações! E foi pensando na infância e seu uni-

verso de brincadeiras e contos que se originou o tema de inspiração 

para o look que possibilita o transcender da imaginação infantil em 

qualquer momento ou local, proporcionando à criança um cenário e 

personagens que se movem com ela, em suas roupas! A peça intera-

tiva possibilita o entretenimento de quem a veste e a aproximação de 

outras crianças para também brincarem com o usuário. 

INSPIRAÇÃO

O look infantil composto por macacão e camiseta proporciona à 

criança interação constante com a peça, possibilitando que ela explore 

sua imaginação, criando histórias com os personagens através da sua 

roupa que é o cenário. O entretenimento também estimula o relacio-

namento com os pais e outras crianças que podem brincar junto com 

o usuário.

FUNCIONALIDADE
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Os caminhos que fazemos em meio às ruas e calçadas da cidade movi-

mentam e circulam vida para suas veias. As luzes que transitam dei-

xando seus rastros para trás mostram as cores vivas do organismo 

urbano, onde tudo se conecta, respira e transpira. Desde batimento do 

coração, pulsação do sangue, o movimento nos mantém vivo, seja no 

corpo, seja na agitação da rotina urbana. E a partir desses movimentos 

físicos e urbanos foi desenvolvido o conceito de criação para mulheres 

que gostam de praticar esportes na cidade, que por vezes encontram 

desafios a tantos obstáculos nas ruas, porém isso não se torna uma 

limitação, mas uma chance de aventura a ser encarada!

INSPIRAÇÃO

O look é composto de short, jaqueta e camiseta para ocasião de uso 

esportivo, principalmente corrida e semelhantes. O short tem costu-

ras externas e tecido macio ao toque. Camiseta de malha que se molda 

ao corpo, amplamente flexível com acabamentos que não machucam 

a pele. A jaqueta de tecido leve e detalhes em refletor, com recortes 

para facilitar os movimentos e bolsos.
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O corpo tem diversas formas de comunicação, seja pela fala, seja por 

gestos, toque, transpiração, respiração ou olhares. A dança é uma 

forma de expressão em que o bailarino mostra toda a sua emoção com 

seu corpo. Pessoas com deficiência aderem a essa técnica e demons-

tram habilidades incríveis e passam mensagens através da dança e de 

seus corpos. A partir do conhecimento da dança, foram feitos estu-

dos sobre tecidos, modelagem e aviamentos que pudessem dar maior 

mobilidade e autonomia às pessoas com ou sem deficiência. Por meio 

da comunicação da imagem de moda, foi possível criar um look des-

pojado e que atende todas as necessidades para facilitar o dia a dia.  

INSPIRAÇÃO

Conjunto de calça e colete com sistema de comunicação implantado. 

O sistema funciona por meio de um aplicativo de celular que avisa com 

alertas sobre temperatura e umidade da peça, fazendo com que o usuá-

rio esteja atualizado e evite doenças, como pneumonia. Confecção de 

bolso interno para sonda, bolso para celular com visor externo para 

facilitar o manuseio e passante interno para fones de ouvido. A calça 

tem cós regulável e zíper para que possa ser facilmente vestida.

FUNCIONALIDADE
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O corpo tem diversas formas de comunicação, seja pela fala, seja por 

gestos, toque, transpiração, respiração ou olhares. A dança é uma 

forma de expressão em que o bailarino mostra toda a sua emoção com 

seu corpo. Pessoas com deficiência aderem a essa técnica e demons-

tram habilidades incríveis e passam mensagens através da dança e de 

seus corpos. A partir do conhecimento da dança, foram feitos estu-

dos sobre tecidos, modelagem e aviamentos que pudessem dar maior 

mobilidade e autonomia às pessoas com ou sem deficiência. Por meio 

da comunicação da imagem de moda, foi possível criar um look des-

pojado e que atende todas as necessidades para facilitar o dia a dia.  

INSPIRAÇÃO

O casaco conta com um sistema que funciona por meio de um apli-

cativo de celular que avisa com alertas sobre temperatura e umidade 

da peça, fazendo com que o usuário esteja atualizado e evite doenças, 

como pneumonia. Mangas removíveis dão versatilidade à peça. Passa-

gem interna de fones de ouvido, regulagem nas mangas, cós e barras 

do casaco e da calça permite o ajuste em diversas medidas do corpo. A 

calça possui abertura total do cós, possibilitada por um velcro, e zípe-

res nas pernas.

FUNCIONALIDADE
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Minhas inspirações para este look são várias, mas falarei apenas de 

três. A primeira foi observar na minha cidade, aqui no interior, algu-

mas pessoas e suas necessidades, principalmente usuários de próte-

ses, e como eles se adequavam às suas roupas. A segunda foi a ideia de 

desenvolver uma peça na qual essas pessoas tivessem funcionalidade 

e acessibilidade ao mesmo tempo, “uma mochila + bermuda (uma 

peça do guarda-roupa)”. E a terceira e última, é a ideia de uma roupa, 

como um macacão de  mecânico, no qual pudesse guardar suas fer-

ramentas, no caso próteses, órteses etc. Porém o look seria estilizado 

mais moderno! Sendo assim, percebi e concluí que uni o útil ao agra-

dável porque o macacão é um look muito bonito e versátil de usar.

INSPIRAÇÃO

Essa é uma parte interessante, pois pensei antes nela, na funcionali-

dade. O macacão/mochila é uma peça que foi criada pensando no con-

forto do usuário. Foi projetado para aqueles com limitações, amputa-

ções, próteses, órteses etc. Lado A – Macacão é um look com bolsos, 

zíper e botões. Pode ser usado no dia a dia. Como é uma peça estilizada, 

dá um ar diferente, aventureiro e moderno. Lado B – Dobra-se em uma 

mochila com bolsos internos para carregar objetos, levemente pesa-

dos, por exemplo, próteses, roupas etc. 
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Quando pensamos em moda inclusiva, logo nos vem à cabeça uma 

roupa acessível a pessoas com alguma deficiência. Sendo assim, o look 

foi adaptado ao modelo escolhido para o evento: ele sofre de epilep-

sia, doença conhecida também como ataque epilético. Dessa forma, 

a roupa foi confeccionada para possibilitar a agilidade na hora de ser 

retirada em uma suposta crise ou em um atendimento emergencial, 

sem prejudicar o traje, que possui o fechamento nas laterais, tanto da 

calça como da camisa, em velcro.

INSPIRAÇÃO

Camisa confeccionada em estilo social com botões que conferem à 

peça a aparência de uma camisa normal, porém o fechamento é com 

velcro, facilitando o vestir e desvertir. Foi utilizado velcro também nas 

laterais, nas mangas e nos punhos. Calça estilo social de linho mar-

rom-escuro, fechamento frontal com zíper marrom, bolsos faca. Na 

parte de trás, duas lapelas com botões.

FUNCIONALIDADE
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E
sta parte do catálogo é feita em parceria com a editora Estação das Letras e Cores e 

contribui com a pesquisa em moda voltada para pessoas com diversas potências, 

consideradas com deficiência. No contemporâneo, quando há a possibilidade de 

tantas manipulações corporais e tantas outras potências a serem realizadas, percebidas e 

vividas plenamente, a moda pode contribuir para um discurso mais próximo dos corpos 

que habitam a cidade.

Entendemos que a moda é um elemento de constituição do sujeito em suas relações 

sociais e, por isso, tratar da diversidade em suas particularidades é perceber a riqueza 

humana no plano cotidiano. Os textos aqui apresentados abrangem algumas compreen-

sões de sujeito, propondo possíveis caminhos de leituras sob o olhar da moda. 

Não existe uma unidade nas abordagens nem uma concordância dos termos: esta tam-

bém se configura como uma riqueza dos olhares, percepções e caminhos de pesquisas já 

em desenvolvimento.

Grande é a quantidade de questões, dúvidas e possibilidades levantadas e oferecidas 

por corpos que se distanciam da estética de beleza estabelecida e dos modos operacio-

nais implementados pela sociedade e consolidados pelo fazer daqueles que, por apresen-

tarem determinadas características físicas, possuem capacidades motoras e sensoriais 

consideradas adequadas para desempenhar certas funções cotidianas. 

Para além da ideia de inclusão, é urgente que se amplie a coexistência entre desseme-

lhantes corpos, formas de apreender o mundo e de executar ações do dia a dia. 

Importante dizer que todos os autores têm contato direto com as potências tratadas 

aqui, seja em convivência direta, seja por meio de pesquisa de longa data e/ou em seus 

próprios corpos. 

A moda pode ser uma das vias para trazer ao cotidiano autonomia em atividades da vida 

diária, bem como a promoção de corpos e sujeitos diversos. Olhar para a diversidade em 

suas particularidades é reconhecer e fabular outras formas de pertencimento e de afetos.
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A 
moda é uma linguagem extremamente visual e nós, que não enxergamos, somos, 

por essa peculiaridade, excluídos de uma possibilidade de expressão que só é tra-

zida pela linguagem da moda. No entanto, precisamos de roupas para expressar 

aquilo que sentimos. 

Em um desfile de moda, por exemplo, eu preciso da audiodescrição porque é ela que 

vai me dizer qual é a cor de pele de cada pessoa que está desfilando, de que maneira estão 

arranjados os penteados, qual a proposta da maquiagem, de que cores são as roupas, 

como é o caimento dos tecidos e quais são os cortes, os recortes e as costuras que, por 

exemplo, explicitam mais ou menos as partes do corpo, valorizando-as. 

Para que eu possa imaginar tudo isso e saber se combina comigo eu preciso ter acesso 

à linguagem da moda, do vestir-se, dos trejeitos, do andar, da forma do modelo olhar e de 

mexer o corpo, sua estatura, afinal é esse conjunto de elementos que vai me dar a noção 

de alguma estética, que é um dos princípios norteadores da moda. E essa noção vai, por 

consequência, contribuir para que eu possa me perceber no corpo do outro e, portanto, 

vai – ou não – influenciar o meu modo de ser. Eu preciso dessa estética para negá-la ou 

para aderir a ela.

Para se entender um pouco a importância das descrições para mim, posso compa-

rar um pouco essas experiências com outra experiência visual: a do cinema. No cinema, 

estamos diante de uma arte extremamente visual, que conta histórias de uma maneira 

visual; a audiodescrição é a ferramenta que fará a intersecção desses dois mundos. 

Como se proporciona a alguém que não é visual, a quem falta exatamente o sentido que 

as artes visuais prioritariamente usam para mostrar esse mundo do cinema, essa expe-

riência? Para mim, é muito claro: nós estamos em um mundo no qual não temos auto-

nomia plena – ou quase nenhuma – para absorver, apreender e perceber as artes visuais, 

o teatro, o cinema, tampouco os espetáculos em que se transformaram os desfiles de 

moda. Eu escuto as músicas, as falas, e minha apreensão de ideias está preservada. Eu 
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uso os sentidos que eu tenho: eu uso a apreensão da realidade que eu tenho. A questão 

do visual e das múltiplas representações que ele proporciona na contemporaneidade é 

fundamental para mim. No entanto, quando e como terei acesso a ela?

Por muitas razões eu gosto da moda. A descrição das roupas é necessária porque diz 

muito sobre quem a usa. A roupa revela como se está naquele dia, ou como gostaria de 

estar. As cores que são eleitas para usar delatam a maneira de ser e, de certo modo envie-

sado – para usar um termo da costura –, as escolhas que faz na vida. Quantas vezes tro-

camos de roupa várias vezes num dia porque não estamos nos sentindo bem? Escolher 

uma roupa fala muito de nós e do estilo que representamos. Mas eu não consigo saber 

das cores e das informações porque falta um olhar da sociedade sobre a acessibilidade. 

Para nós, que não enxergamos, essas questões interferem na liberdade de escolhermos 

uma roupa.

Falta um trabalho direcionado especificamente para as diversas possibilidades dos 

outros sentidos para que nós, que não enxergamos, possamos nos permitir, a partir de 

outras percepções, apropriarmo-nos de modo individual de participar dessa linguagem 

da moda.

Tomando como referência o cinema, existem muitos filmes sendo refilmados. O que 

muda? Muda a abordagem, não só de conteúdo, mas também a abordagem imagética. E 

como eu estabeleço parâmetros para compreender essa abordagem imagética? Enten-

dendo a linguagem, um determinado posicionamento de câmera, entendendo qual é 

o plano de sequência, qual é a tomada, o que se está querendo dizer com aquele foco 

daquela imagem. Só então posso dizer que eu vi um filme.

E quanto às roupas, o que muda para mim quando elas mudam? Creio que a forma 

específica de cada uma, pois, na verdade, não deixam de ser blusas, calças, saias, cabe-

los, sapatos (a eterna paixão feminina). Muda exatamente o olhar do estilista naquele 

momento sobre a moda. E eu preciso, para estabelecer esse parâmetro, para formar esse 

gosto, ver as roupas de alguma forma, nas revistas, na internet, já que não posso ver as 

pessoas na rua. Eu quero poder ir a lojas escolher e comprar o que me agrada.

Certa vez, por ocasião de um casamento, fui a uma loja de vestidos de festa a fim de 

comprar um vestido. A inábil vendedora sequer me acompanhou até as araras para falar 

dos modelos à disposição na loja; ao contrário, apenas apontou para o fundo da loja, onde 

estavam os vestidos, dizendo que aqueles eram os modelos. Fui até eles e não pude nem 

mesmo tateá-los, pois todas as peças estavam envoltas em capas de plástico. Agradeci e saí 

sem comprar.

Como posso discutir sobre o que representa esse episódio se somos considerados invi-

síveis?
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Quando uma pessoa vai crescendo, chegando à adolescência, mudam os filmes a que 

assiste, as músicas que ouve, as coisas que come, o perfume, o corte de cabelo e, natu-

ralmente, as roupas que veste. Imaginem vocês como é difícil para um adolescente cego 

seguir as tendências de uma geração no que se refere a questões de aparência, de estilo. 

Há que se ficar muito atento a tudo. 

É importante, para mim, entender a nuance de um olhar, uma expressão de alegria ou 

de dor, um sorriso disfarçado ou aberto. Somente a audiodescrição de um espetáculo de 

teatro, por exemplo, ou de um desfile, com toda a movimentação dos modelos, a ilumina-

ção, o cenário, que vai me emocionar, me seduzir e fazer com que meu desejo seja movido 

– ou não – em direção a essa estética particular que está representada ali. Sim, eu escolho 

a moda, que é visual, mas sem o sentido da visão. 

Por isso é fato que audiodescrição amplia nossos conceitos. Não falamos isso categori-

camente, mas sabemos que uma pessoa cega é privada do primeiro instinto, do primeiro 

sentido que é usado para a defesa. O nosso cérebro sempre usou, desde os primórdios, 

a visão para controlar nossa defesa. Nós, humanos, sobrevivemos até hoje por conta da 

visão de que dispomos. Se não for feito nenhum estímulo à pessoa cega, ela não vai ter o 

estímulo para se proteger; diante de uma queda, ela pode se machucar. Então o cérebro 

retrai, ele está protegendo. Isso é muito sério porque pela falta da visão eu sou impedida 

de fazer contatos com diversas realidades. Entretanto, para mim, não é suficiente estar 

diante de uma televisão e olhar o mar que se projeta na tela. Isso pra mim não chega. Eu 

tenho que ir até a praia. Eu não posso ter ideia precisa do que seja uma lua cheia refle-

tindo no mar. Porque não dá. Eu não posso, muitas vezes, ter ideia mais precisa do que 

seria um beijo na boca, porque eu também não vejo o casal do meu lado se beijando. Isso 

é determinante para minha experiência. A audiodescrição serve para ampliar conceitos 

que o pensamento elabora por outros meios quando se vê. Isso tem de ser dito porque 

quando eu pensar, vou pensar na imagem a partir de uma descrição e, então, vou conse-

guir construir outras conceituações. Eu vou entender que eu posso dar um abraço, e que, 

se eu passar a mão nas costas de um jeito, eu estou querendo dizer algo mais, dando uma 

licença maior ao meu corpo, por exemplo. Porque eu aprendi isso numa audiodescrição 

bem-feita. Porque não dá pra imitar o que não se soube que havia, não é possível perceber 

aquilo a que não se teve acesso. E isso é absolutamente exclusivo. Porque quando eu não 

tenho os elementos necessários para elaborar um pensamento, ou quando é retirada de 

mim a capacidade de imitação (e a ausência da visão faz isso), eu não posso estar em con-

dições de igualdade na mesma sociedade.

Muitas vezes, na vida cotidiana, um olhar faz você abaixar a cabeça. Não se sustenta um 

olhar desses, mas eu preciso saber disso porque eu estou em um mundo de olhares aos 

quais eu não tenho acesso direto. Então, se eu tiver acesso às descrições, estarei ampliando 
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minha capacidade de pensamento visual e, quando se amplia um pensamento, se amplia 

a autonomia, mas a autonomia “de dentro”, nas mínimas coisas.

Eu sei como eu posso me vestir, sei em que quero dar o foco. Eu sei como fazer porque 

eu sei para onde vão olhar. Eu sei o que eu quero revelar ou não. Mas eu só sei isso porque 

eu aprendi ao longo da vida, não como algo intuitivo, como para quem enxerga.

Digo que ir para o mundo do olhar dá medo porque é algo que não se controla. Ir para 

o mundo do olhar dá medo porque é algo que não é instintivo. Ao contrário: nosso cérebro 

se retrai, ele se protege porque quer se defender. E eu sei que toda mudança gera descon-

forto. E eu sei que esse desconforto está aliado ao medo, e fico me perguntando se, de 

fato, isso incomoda ou nos tira da zona de conforto. E, se de fato incomoda, temos medo 

até de querer. Porque, quando eu vejo para esse mundo do olhar, eu tenho de admitir que 

existe a autoridade do olhar sobre mim.

Passei minha vida inteira não admitindo isso. E, de repente, eu posso entender que um 

close em uma lágrima pode, sim, me fazer chorar só por me ter sido dito isso. Mas antes eu 

tenho que me abrir para isso: eu tenho que enfrentar o medo e ampliar o meu repertório. 

Isso significa sair da minha zona de conforto. Isso significa entrar em outra realidade que 

eu não domino, nunca vou dominar.

Com a moda, o mesmo acontece. Sei que a totalidade da experiência de moda, que 

também se completa com a apreciação constante das pessoas que nos rodeiam, e com 

o possível juízo imediato que se pode fazer a partir da visão que se tem dessas pessoas, 

por conta do olhar instantâneo, são experiências impossíveis no cotidiano dos cegos. 

Mas sei também que, na medida em que não houver estratégias efetivas de aproximação 

dos criadores de moda com parte do público interessado em moda, o grande sistema 

de representação que a moda é enfraquece e, assim, perde a chance de se ampliar, em 

muitos sentidos. Isso se estende a toda a mídia relativa à moda e aos que a comerciali-

zam. Se não houver o específico, não é para cada um, mas para um todo homogêneo. E a 

moda não é, afinal, uma das maneiras mais assertivas de se afirmar uma individualidade 

no mundo contemporâneo? A inepta vendedora da loja de vestidos que me apontou os 

vestidos plastificados não só deixou de vendê-los, mas, por ignorância, interditou minha 

experiência de moda. Nem por esse motivo a moda deixou de ser, para mim, uma expe-

riência prazerosa.
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O Olho é uma espécie de globo, 

é um pequeno planeta 

com pinturas do lado de fora. 

Muitas pinturas: 

azuis, verdes, amarelas. 

É um globo brilhante: 

parece cristal, 

é como um aquário com plantas 

finamente desenhadas: algas, sargaços, 

miniaturas marinhas, areias, rochas, 

naufrágios e peixes de ouro.

Mas por dentro há outras pinturas, 

que não se veem: 

umas são imagens do mundo, 

outras são inventadas.

O Olho é um teatro por dentro. 

E às vezes, sejam atores, sejam cenas, 

e às vezes, sejam imagens, sejam ausências, 

formam, no Olho, lágrimas.

(Cecília Meireles)

uando falamos de moda e beleza, associamos quase que diretamente a necessi-

dade do sentido da visão para apreciá-las. Nosso imaginário é preenchido com 

formas, cores e movimentos, e instintivamente o pressuposto de ver torna-se 

quase que indissociável a esse universo. 

Estima-se que no mundo existam 285 milhões de pessoas vivendo com cegueira ou 

baixa visão; destas, 39 milhões são cegas (dados da Organização Mundial da Saúde – 

2010). Este último grupo é o foco deste estudo pelo fato de apresentar maior desvantagem 

no que diz respeito à percepção visual. 

Como pensar em moda sem enxergar? Qual o significado de beleza para as pessoas que 

não veem? Qual o sentido que pode ter o cuidar de um corpo que não é visto em um espelho? 

Como as pessoas com deficiência visual escolhem suas roupas e acessórios? Qual a importân-

cia desses aspectos no contexto do desenvolvimento pessoal e da autoestima da pessoa cega? 

Refletir sobre essas questões e após 25 anos de experiência na área da deficiência 

visual, aliada à convivência com pessoas cegas no meu círculo de amigos e familia-

res, remeteu-me à teoria sócio-histórica de Vygotsky, teoria essa que busca conceber o 

homem como um ser em movimento, em permanente construção no decorrer do tempo 

Q
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histórico. Considerado em sua condição humana, o sujeito é visto como ser histórico 

que se constitui nas relações que mantém com seu mundo sociocultural. Compreendido 

assim, o homem constitui-se como um ser de relações, pois se relaciona com a natureza, 

com os outros homens e consigo mesmo.

Entender o homem sob tal perspectiva, como um ser de relações, é vê-lo como alguém 

que, dialeticamente, transforma-se e é transformado nas e por meio das interações que 

entabula em seu tempo e lugar. Isso significa que o sujeito não está nunca acabado, defi-

nido de vez e, portanto, paralisado e estático: o psicológico não preexiste ao homem, cons-

tituindo-se em sua relação com o mundo, que é, por sua vez, dinâmica e mutável. 

Nesse sentido, vale ressaltar a importância da cultura no homem e, de outro lado, do 

homem em sua cultura, como aponta Leontiev (2004). O autor explica que cada geração 

começa sua vida em um mundo social e cultural criado pelas gerações precedentes. Sendo 

assim, o homem é concebido como um ser de possibilidades e de recursos, cujo desen-

volvimento não depende unicamente de suas estruturas biológicas e genéticas, mas tam-

bém das mediações sociais e de seu arcabouço cultural.

De acordo com a teoria sócio-histórico-cultural de Vygotsky, a origem das mudanças 

que ocorrem no Homem, ao longo do seu desenvolvimento, está vinculada às interações 

que ocorrem entre sujeito e sociedade, cultura e história de vida, além das oportunidades 

e situações de aprendizagem que promovem este desenvolvimento durante toda a exis-

tência do indivíduo, considerando a influência das várias representações de signo, uso 

de diferentes instrumentos e influência da cultura e história, propiciando o desenvolvi-

mento das funções mentais superiores. 

Para o desenvolvimento do indivíduo, as interações com o outro social são, além de 

necessárias, fundamentais, pois delas emergem signos e sistemas de símbolos, que são 

portadores de mensagens da própria cultura, os quais, do ponto de vista genético, têm 

primeiro uma função de comunicação e logo uma função individual, à medida que são 

utilizados como instrumentos de organização e controle da conduta do indivíduo. 

Aguiar e Ozella (2006) afirmam que a atividade humana é sempre significada, ou seja, 

o homem, no seu agir, realiza uma atividade externa e uma interna, e ambas operam com 

significados. 

Na ideia de que o homem é um ser social está embutida a de que o homem se desenvolve 

na sociedade e na cultura, por meio de uma ferramenta especialmente desenvolvida para 

isso, que é a linguagem. De fato, a linguagem organiza e dá sentido à experiência humana 

compartilhada, de modo que o desenvolvimento ocorre em um espaço privilegiado, o das 

relações sociais, no qual os seres humanos interagem entre si e com os objetos do mundo. 

Nessa concepção, a linguagem adquire papel fundamental para o desenvolvimento 

cognitivo, pois pensamento e linguagem são processos interdependentes. A linguagem 
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possibilita o aparecimento das imagens mentais, o uso da memória e o planejamento da 

ação. Assim, a fonte da compensação para o cego está na linguagem, na experiência social 

e na relação com os videntes. Por meio da linguagem, a pessoa cega pode ter acesso às sig-

nificações da cultura e participar das práticas sociais. É questionável, portanto, a noção 

tão repetida nos escritos sobre a intervenção na deficiência visual (DIAS, 1998; ROCHA, 

1987; SCHOLL, 1983) de que 80% (oitenta por cento) de nosso conhecimento baseia-se 

na visão. Na realidade, o conhecimento não é um produto dos órgãos sensoriais, muito 

embora eles sejam vias de acesso ao mundo. O conhecimento resulta de um processo de 

apropriação de sentidos e significados dados ao real, que se realiza nas e por meio das 

relações sociais (NUERNBERG, 2008).

Portanto ao considerar a moda como expressão social e cultural tomei como base os 

conceitos de Avelar (2011), que ressalta a relação entre a roupa e o corpo cumprindo um 

papel comportamental já que a moda se manifesta na roupa que é usada todos os dias, 

deixando à mostra nossos gostos e hábitos, fazendo parte do que somos, sugerindo nossa 

inserção social em determinados grupos. O corpo se torna um veículo de comunicação e 

a vestimenta assume um papel que vai além da proteção do corpo. Assim como a roupa 

imprime no corpo os signos, o corpo imprime na roupa seus movimentos, numa relação 

que vai além do indivíduo refletindo uma influência no contexto social desta pessoa, assim 

como a sua posição neste meio.

Relatos
Corroborando com os conceitos abordados, temos as falas de pessoas cegas com o 

relato de suas experiências. Importante citar que há algumas com cegueira congênita e 

outras com cegueira adquirida que perfazem cerca de 80% dos casos. Diferentemente dos 

cegos adquiridos, os congênitos em sua maioria nunca viram cores e formas. As cores são 

aprendidas apenas como conceito nominativo e as formas somente aprendidas por meio 

do tato e da descrição. 

Escolhi três depoimentos que considero enriquecedores para uma melhor compreen-

são por serem representativos de inúmeras falas e experiências que tive o privilégio de 

ouvir e vivenciar. Destaco a narrativa de uma mulher e de um homem com cegueira adqui-

rida e de uma mulher com cegueira congênita.

RELATO 1:

“Eu penso em manter meu estilo, gosto de saber o que está na moda e adequar ao meu 

estilo próprio, o que fica bem no meu corpo, o que é apropriado para a minha idade tam-

bém. Busco informação na televisão, internet, nos blogs sobre moda e principalmente 

com as pessoas com as quais convivo. Gosto de ir às lojas com parentes e amigas e peço 
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que me descrevam o que está na moda, quais as cores mais em alta, os acessórios e tam-

bém itens de maquiagem e cabelo. O bom visual é importante para todas as pessoas, é de 

fato um cartão de visitas, e para nós cegos ainda mais, porque somos muito mais notados. 

Todos reparam quando chegamos com a nossa bengala e automaticamente os olhares 

se direcionam para nós. A boa aparência, estarmos com roupas adequadas às diversas 

situações sociais, além de garantir nossa autoestima colabora com a desconstrução de 

“coitado” que tende a ser associada à pessoa cega. Eu não me arrumo para os outros e sim 

para mim mesma, e vou me visualizando na minha memória, imaginando como estou. É 

fundamental ter a colaboração de uma pessoa vidente no momento da compra para des-

crever as peças quanto às cores e forma, enquanto toco e sinto se o tecido me é agradável, 

mas quem escolhe sou eu.” (M.R.L.S,, mulher com cegueira adquirida)

RELATO 2:

“No início, a perda da visão foi muito difícil, é como se eu tivesse perdido a vida. Depois 

do processo de reabilitação, fui renascendo, e, com certeza, manter meu estilo pessoal, 

cuidar de mim mesmo, foi uma grande ajuda para que eu me reencontrasse. Mantenho 

minha rotina de cuidados próprios, e tenho sempre a preocupação de estar adequado 

nos ambientes e de acordo com a situação social. Sabe como é, a primeira impressão é a 

que fica. Observo que ao manter meu estilo, que é mais tradicional, ajudou no resgate de 

mim mesmo e de como as pessoas do meu meio familiar e social me perceberam, senti 

que ajudou na identificação de quem eu sou perante eles. Esse resgate muito colaborou 

com a minha autoconfiança. Me deu significado de pertencer à sociedade. Eu não me vejo 

no espelho, mas me vejo na minha mente. A gente sabe da importância que a impressão 

gera nos grupos a que pertencemos. Eu mesmo compro minhas roupas e, claro, preciso 

de alguém que me descreva cores e padrões; sinto os tecidos, e depois dessa primeira tria-

gem, experimento e só levo o que gosto. Após a reabilitação nasceu uma nova pessoa, mas 

com o mesmo estilo!” (I. C., homem com cegueira adquirida)

RELATO 3:

“Perdi a visão na infância. Quando eu era criança, minha mãe escolhia minhas roupas, 

assim como escolhia também as da minha irmã que enxerga. Com o tempo fui desenvol-

vendo meu estilo, e conto com ajuda das mulheres da família para opinar sobre o que fica 

bem em mim. No final eu escolho o que me cai melhor. Nunca deixo de fazer as unhas e 

troco as cores do esmalte sempre. Faço questão de estar adequada às ocasiões sociais, 

apesar de não ser muito vaidosa, mas gosto de estar sempre bem-arrumada. O toque do 

tecido é muito importante para o critério de escolha. Me atualizo pela televisão, internet 

e com comentários de amigas e familiares.” (R.F.C.O., mulher com cegueira congênita).
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Considerações finais
Moda e cegueira, interlocução apaixonante! Inicialmente parecem tão distantes até per-

cebermos como e principalmente quantas contribuições há entre esses dois mundos. A 

moda, mediada pela linguagem, atinge seu ápice na mente, onde formas, cores e sensações 

ganham contornos que são apropriados de tal maneira que promovem a autoestima, insti-

gam a curiosidade, aumentam os repertórios e reforçam a reconstrução de novos desafios 

pessoais e culturais. Ao pensarmos a moda como um meio de inserção social por excelên-

cia, vimos como esse conceito ganha amplitude e mais significado ao tornar-se um legítimo 

meio de inclusão das pessoas com deficiência visual. Um novo olhar... além do olhar!
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O 
desenvolvimento de nossas capacidades intelectuais e físicas é desmistificado 

e construído desde a infância, fazendo com que a descoberta dos sentidos mova 

as crianças, tanto para sua defesa como para o despertar do conhecimento. Na 

tenra idade, entre o proibido e o permitido, os padrões sociais entre certo e errado, bom 

ou ruim, normal ou anormal se iniciam, assim como o reconhecimento do corpo como 

identidade.

A criança aprende sobre seu corpo principalmente em termos de seus encon-

tros práticos com o mundo objeto e com outras pessoas. O corpo, assim, não é 

simplesmente uma entidade, mas é experimentado como um modo prático de 

enfrentar situações e eventos exteriores. (GIDDENS, 2002, p.57)

A significação do mundo está intrinsicamente ligada aos movimentos. Segundo Chris-

tine Greiner, o conhecimento vem do movimento tanto do corpo como dos objetos que 

se movem ao redor (GRENIER, 2010), criando, assim, um paradigma entre o pensar de 

cada indivíduo para com o mundo. O fortalecimento dessa ideia se dá o tempo todo, uma 

vez que estamos sempre nos movimentando ao respirar, comer, olhar, ouvir e/ou andar, 

sendo hábitos que nos mantêm vivos e alertas.

Pautando-se nessa premissa, nota-se que quase sempre a relevância para tais avalia-

ções é proveniente de um padrão, ou seja, indivíduos cuja forma de realizar essas e outras 

práticas de maneiras diferentes são colocados em categorias, sendo uma delas denomi-

nada como pessoas com deficiência, e sua definição acaba por vezes classificando-os de 

maneira generalizada, fortalecendo a construção de certos estereótipos.

De acordo com o artigo 1 da convenção da ONU, pessoas com deficiência são aque-

las que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sen-

sorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas. 
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Quando tais informações são dissipadas para a sociedade, o indivíduo com alguma 

deficiência passa automaticamente a pertencer a uma categoria onde o conceito de iden-

tidade é quase sempre abstraído, dando lugar a uma nova padronização que o aflige em 

diferentes áreas.

Essa rotulação ocasionou o estabelecimento de gêneros quase sempre inseridos ou 

interligados à sua condição, anulando em parte seu papel como consumidor.

A necessidade de identificação desses consumidores para com os produtos foi sendo 

aos poucos percebida pelo mercado e a demanda por acessórios, que representassem a 

personalidade deles, tem levado as empresas a se aprofundarem mais com o intuito de 

entenderem as reais necessidades do público ao qual se direcionam. 

Essa mudança teve início no segmento ortopédico e hospitalar, cuja introdução de 

cores, formas e a pesquisa por materiais mais leves e avançados trouxeram novos conceitos 

no campo do design para esses artigos; cadeiras de rodas coloridas, órteses estampadas e 

materiais que permitissem uma maior resistência e locomoção nas ruas quebraram de vez 

o conceito massificado sobre o público, concluindo assim que as pessoas com deficiência 

não poderiam mais ser classificadas de forma generalizada e ausente de predileções.

Design Universal e suas possibilidades 
Formado pela Escola de Design North Carolina State University, o arquiteto e cadei-

rante Ron Mace, pioneiro do design acessível, foi responsável pela alcunha do termo 

“desenho universal”, cujo conceito pautava-se na construção de produtos e ambientes 

esteticamente utilizáveis por todos na maior medida possível. A repercussão de seus 

esforços no design acessível foi fundamental para a aprovação da legislação nacional que 

proíbe a discriminação contra as pessoas com deficiência, comprovando assim o valor do 

design como agente de mudanças.

A universalização ocasionou uma ruptura e ao mesmo tempo um novo olhar do mundo 

sobre a deficiência, culminando numa maior participação dos deficientes na sociedade, 

sem para isso restringi-los a espaços direcionados apenas a essa categoria, mas nos 

fazendo dessa maneira indagar sobre o termo moda inclusiva.

Ao propor um design que atenda a todos, o termo Inclusivo acaba de certa forma enfra-

quecendo esse ideal, culminando numa possível construção de estereótipos dentro da 

Moda, dificultando assim a aderência por parte de seus consumidores, os quais buscam 

a identificação em produtos que, de uma certa maneira, os segregam. Portanto, se faz 

necessário repensar a forma como a moda inclusiva é comunicada de forma a conciliá-la 

com a verdadeira proposta de adequação. 
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O termo Universal se faz extremamente pertinente não só na arquitetura, mas também 

na Moda, na medida em que o design pode ser visto como uma grande ferramenta de oti-

mização do mercado como um todo, permitindo a evolução do setor.

Se analisarmos, como exemplo, o segmento do sportswear, podemos perceber como 

as demandas exigidas para um maior desempenho do atleta proporcionaram a evolução 

tecnológica no mercado em geral, uma vez que os tecidos obtiveram melhorias, e o que 

era destinado apenas a um determinado nicho foi aderido como um todo.

Na obra Design meets disability, o autor Graham Pulling (2011) explicita essa questão 

do ponto de vista da deficiência como provedora de novos caminhos. Utilizando o exem-

plo dado pelos óculos, o autor alega que a necessidade médica do mesmo foi transfor-

mada num acessório de moda. Em sequência, o icônico mobiliário Ray Eames é também 

citado pelo autor, cujo ponto de partida do projeto foi dado por meio das talas de madeira 

usadas pelos militares feridos e deficientes.

Tais referências nos levam a entender a deficiência de um ponto de vista completa-

mente diferente do que é estabelecido pelo senso comum, tornando-se instrumento 

capaz de implementar mudanças, expandindo conceitos de universalidade que permiti-

rão ao setor desenvolver novas perspectivas que unam funcionalidade e estética.

Moda e deficiência
Segundo Giddens em Modernidade e identidade, o controle regular do corpo é um meio 

fundamental e por meio dele se mantém uma biografia da autoidentidade, sugerindo 

assim a atuação do corpo como um veículo comunicador.

Na indústria da moda, essa representação é potencializada por meio do vestuário, do 

frenético lançamento de tendências, da fotografia, do estudo de proporções, colorações, 

entre outras tantas vertentes, que permitem infinitas possibilidades ao consumidor, 

porém quando relacionamos o tema ao corpo classificado como “deficiente” nota-se que 

esse leque de opções é inversamente proporcional.

O ato de vestir é um ritual relativamente rápido para a maioria das pessoas que não 

possuem alguma limitação. A escolha da peça, o fechamento, a sensação dos materiais 

sobre o corpo e a livre movimentação tornam essa experiência ainda mais gratificante 

quando a mensagem de identificação proposta pelas marcas através da mídia fecham o 

ciclo de compra. 

Buscando inserir os deficientes no mercado, a moda inclusiva surgiu com a proposta 

de abarcar todos os tipos de corpos que a indústria hoje não contempla. Porém a repre-

sentação da imagem que representa esse público ainda é caricata e superficial, inter-

rompendo assim parte importante desse processo, que é o reconhecimento do ponto de 
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vista do consumidor no momento de escolha, uma vez que a grande maioria das marcas 

não os visualiza como clientes.

A construção da identidade pessoal se dá mediante o uso da identidade de 

marca, construída a partir de uma projeção de imagem ideal que leva as pes-

soas a se apaixonarem por uma marca, pois nela verão a si mesmas como um 

espelho ou verão o que gostariam de ver em si mesmas, e neste momento elas 

as completam acabando com o vazio desconfortável de não estar satisfeita con-

sigo mesma. (MIRANDA, 2008, p. 24) 

Apesar de nos depararmos hoje com um maior número de projetos voltados para 

esse segmento, ainda é notável a acentuada inibição por parte dos fabricantes quando 

o assunto é moda inclusiva. A resistência em desenvolver novos caminhos nessa indús-

tria encontra barreiras desde o princípio. A falta de conhecimento sobre a realidade do 

público, ao qual supostamente esse produto seria destinado, é um dos grandes respon-

sáveis pela estagnação do processo de desenvolvimento do setor. A ideia que o deficiente 

não é um consumidor em potencial pelo conceito errôneo de que ele não sai de casa, 

não trabalha, e portanto não tem vida social, acaba interferindo na compreensão deste 

cliente, contribuindo para a não conexão entre o universo da moda e a deficiência.

A importância da comunicação para que esse segmento progrida se faz imprescindí-

vel e, para isso, o exercício da imagem é um dos pontos a ser discutido e realinhado.

O desgastado conceito disseminado sobre a deficiência é quase sempre o mesmo, o 

estigma da incapacidade revezado entre imagens tristes ou de superação. Essas ideias 

quando aderidas pela massa, acabam por reforçar a “diferenciação” tão presente sempre 

que o tema é discutido, uma vez que o indivíduo é qualificado de maneira extremista. 

Quando esses preceitos são apresentados para uma indústria pautada em padrões (já 

que a economia é pensada para um retorno imediato e que atinja milhões de pessoas 

de uma só vez), essa imagem passa a caminhar numa via completamente diferente, abs-

traindo assim qualquer chance de aderência pela indústria. 

A busca de ferramentas que comuniquem a personalidade do consumidor através do 

corpo é uma das engrenagens que mantém a moda trabalhando, exemplo disso está na 

relação de pertencimento gerado pela fidelização do consumidor a uma determinada 

marca. A utilização da publicidade e principalmente da fotografia proporcionam esse 

acolhimento, em que o cliente é envolvido rapidamente pela ideia exposta na fotografia.

Essa capacidade de influência, determinada pela comunicação visual, pode ser utilizada 

como um grande difusor de novos conceitos, podendo dessa maneira derrubar estereóti-

pos, inclusive o de não reconhecimento desse público como um consumidor de moda.
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Se pararmos para avaliar o movimento plus size, podemos entendê-lo como um bom 

exemplo de como a indústria do vestuário pode separar ou unificar essas diversidades. 

Campanhas criadas com o intuito de incluir os corpos ditos reais no mercado são cres-

centes tendências que reiteram a necessidade dos compradores por produtos que os 

representem e, por sua vez, dos fabricantes em atendê-los de maneira eficaz. 

Dessa forma, podemos entender a Moda como um veículo que vai muito além da ves-

timenta, trazendo para o universo do Design Inclusivo inúmeras e importantes possibili-

dades, como o rompimento de estereótipos e a abertura de um novo pensar.

Considerações finais
No Brasil, a moda inclusiva é um segmento em construção no mundo, uma vez que a 

deficiência ainda é cercada de restrições, as marcas destinadas a esse público atuam de 

maneira tímida.

No Brasil, essa questão também vigora tanto pela superficialidade das marcas em 

relação as verdadeiras necessidades do público como pelos próprios consumidores, cuja 

identidade perante a moda ainda está em pleno amadurecimento, já que até bem pouco 

tempo esse segmento não era considerado relevante, deixando para os deficientes o papel 

de agentes da sua própria moda.

Nota-se algumas mudanças e evoluções tendo em vista a crescente implementação de 

projetos envolvendo estudantes de moda, os quais têm servido como grande ferramenta 

em prol do Design Inclusivo. O concurso Moda Inclusiva e o evento Fashion Day Inclusivo 

são evidências desse entrelaçamento dos futuros profissionais da área junto ao público-

-alvo, possibilitando assim uma maior vivência da realidade, bem como um melhor ali-

nhamento do caráter funcional das peças, que por vezes acaba anulando a identidade do 

produto, tornando-se um signo de reafirmação da condição do usuário.

A necessidade de peças que atendam as questões funcionais dos deficientes é sim de 

suma importância, porém os componentes que envolvem esse universo ainda requerem 

um olhar menos caricato, sendo imperativo para isso a quebra de conceitos, imagens, 

que, trazidas pelo enriquecimento de uma maior fonte de informações, proporcionarão à 

indústria uma comunicação mais efetiva para o real desenvolvimento da moda inclusiva, 

sem que para isso seja necessário sobrepor o papel do deficiente ao de consumidor.
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FASHION DAY INCLUSIVO, Marco Antônio de Avila, 2015
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4capítulo
O olhar expandido 
e a moda
Uma necessidade do homem 
corporificar suas possibilidades de ver
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de Juiz de Fora (MG). Proferiu 12 cursos “Introdução à formação em audiodescrição” na 
SMPD e SME Campinas, Unicamp, C. C. Braille, MAM-SP, FAPCOM-SP. e-mail: multibell@
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A 
expressão “Não é o olhar que engana, mas o juízo que se faz das percepções, que 

vêm por meio de todos os sentidos que possuímos”8 nos leva a refletir sobre tudo 

aquilo que nos acomete a partir da experiência sensorial. Dessa experiência temos 

a percepção individual das coisas do mundo, o nosso olhar. Os sentidos são os conduto-

res da singularidade das percepções e a partir delas construímos nosso conhecimento, 

temos sensações de desconforto e prazer, formamos o gosto, tomamos partido e emiti-

mos nossos juízos sobre as coisas do mundo, inclusive sobre as coisas belas, oportunas 

para a temática da moda.

As percepções e os sentidos são a ferramenta para o ato de olhar, um conjunto de per-

cepções que vai muito além do sentido da visão. O olhar constrói uma cultura, se nutre 

dela, escolhe o ângulo, intercede, ilumina e ofusca. Ele encobre, aterroriza e acalma. O 

olhar também se perde e se dissolve. O olhar tendencia um comportamento que se revela 

na moda e, por tudo isso, a moda contamina. O olhar se contamina, se reflete e se expande. 

Esse olhar expandido é condição sine qua non para se criar e se enxergar a moda.

Pensar nas relações entre o olhar e o objeto olhado e nas tendências estéticas e com-

portamentais poderá contribuir para a reflexão sobre a cultura da moda ou, se preferir-

mos, na necessidade do homem corporificar suas possibilidades do ver.

– Mas o que é a moda sem a experiência do olhar? O que exatamente é o olhar?

Dentro do tema “Moda e Pessoas com Outras Potências”, esta escrita pretende investi-

gar a pluralidade do olhar, sobretudo na perspectiva das pessoas com deficiência visual, 

com o objetivo de, num primeiro momento, compreender as particularidades da pessoa 

e não da deficiência; conhecer a diversidade dos entendimentos, o recurso da audiodes-

crição, as formas de construção do repertório de imagens dessas pessoas, a formação do 

gosto e a construção do juízo sobre o belo, pressupostos para que então, num segundo 

8  MACHADO, Isabel em Leitura comentada da Carta sobre os cegos.
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momento, se possa pensar nas formas pelas quais as pessoas cegas absorvem a cultura da 

moda, questão essa aprofundada num outro artigo desta edição, com muita propriedade, 

pela autora cega, Emmanuelle Alkmin.

Um olhar
Para que lugar o olhar se dirige e o que pode ser buscado são questões que sempre esti-

veram presentes na história dos homens.

Na Filosofia Antiga (final do século VI a.C. até VII d.C.) das escolas Física, Clássica, Hele-

nística, grandes filósofos, como Pitágoras, Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, debruça-

ram-se em questões como “De que modo o mundo funciona? De onde o mundo vem? O 

que é o conhecimento? De que maneira as pessoas devem se comportar?”. Na Filosofia 

Medieval (século VII ao século XIV), das escolas Patrística, Escolástica, Árabe, Judaica, 

Mística, os filósofos Agostinho, Tomás de Aquino, Avicena e Maimônides tinham como 

principal discussão a relação entre a fé e a razão na tentativa de separar o que pertenceria 

a Deus (a teologia) e o que pertenceria aos homens. Na Filosofia Moderna (século XIV até 

o XVIII), das escolas da Filosofia do Renascimento, Racionalismo, Empirismo, Filosofia 

política e Iluminismo, filósofos como René Descartes, John Locke, Nicolau Maquiavel, 

Baruch Spinosa, Jean Jacques Rousseau e Emmanuel Kant sustentavam a preocupação 

com o homem racional e livre, com as mudanças na política e com a esperança nas ciên-

cias empíricas. A Filosofia Contemporânea (final do século XVIII até nossos dias), repre-

sentada pelas escolas do idealismo, Positivismo, Socialismo, Existencialismo e Filosofia 

da ciência, a partir dos filósofos Friedrich Hegel, Augusto Comte, Karl Marx, Jean Paul 

Sartre, Arthur Schopenhauer, investigaram os problemas inspirados na Revolução Fran-

cesa e na Revolução Industrial, a crescente desumanização do processo social de produ-

ção e questionaram qual seria a validade do conhecimento e o que seria a ética e a lógica. 

Alguns dos filósofos supracitados refletiram sobre a questão do olhar na educação e 

nas artes, assim como na construção dos juízos sobre o belo. A partir desse momento, as 

questões serão contextualizadas também sob a perspectiva de quem não enxerga.

Jean Jacques Rousseau, filósofo francês do século XVIII, foi o primeiro a dizer que a 

mente humana tem várias camadas e que, portanto, nem tudo que se vê é o que parece 

ser. O autor afirma: “A vista é, de todos os sentidos, aquela que menos podemos separar 

dos julgamentos do espírito. É preciso ensinar a ver”.9

– E o que seria ensinar a ver? Significaria, talvez, ensinar a enxergar, a perceber, a fil-

trar, a discernir sobre a subjetividade intrínseca ao ato de olhar, que, para Rousseau, está 

9  Em Emílio ou da educação. São Paulo: Saraiva, Col. Paideia, 4ª Ed., 2014.
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atrelado a valores individuais: o que chama de “julgamentos do espírito”. O filósofo Denis 

Diderot10, também do século XVIII, foi o primeiro de sua geração a pensar o problema da 

comunicação e o modo de ver a arte. Experiências como, por exemplo, ir ao teatro e tapar 

os ouvidos para somente observar e tentar “apalpar o sentido da visão” eram importan-

tes para o autor, para que se pudesse perceber aquilo que um sentido dizia para o outro. 

Para Diderot, abstrair é traduzir e o sujeito é o resultado do trabalho dos cinco sentidos 

sobre si mesmo, resultado do tempo de nossa elaboração sobre o corpo e a natureza. 

Desse modo, o autor experimenta conhecer as imagens do espetáculo desprovido das 

informações sonoras (música e diálogos). Diderot abstrai e traduz por meio dos sentidos 

e afirma que a vista é o sentido mais superficial, fazendo um elogio ao tato como fonte de 

conhecimento. No século XVII, raciocinar significava calcular, e Diderot, ao contrário de 

alguns pensadores dessa época, como Spinoza, Descartes e Blaise Pascal, que desconfia-

vam da imaginação, afirmava que “o que faz com que homens sejam homens é a imagina-

ção”. Sendo assim, o trabalho dos cinco sentidos sobre si mesmo determinaria, então, a 

particularidade de cada indivíduo perceber o belo. A imaginação poderia ser uma forma 

de liberdade para se criar e se compreender a obra de arte. O filósofo polonês do século 

XVIII, Schopenhauer11, afirma que o artista tem uma intuição imediata da essência e a 

sua representação é a obra de arte. Ela se concretiza mediante a capacidade do indivíduo 

de se autoesvaziar para então criar algo genuíno. Para Emmanuel Kant, filósofo alemão 

do século XVIII, “quando vemos um objeto, já o vemos “como”, ou seja, ao olhar, imedia-

tamente se julga. Uma coisa não pressupõe a outra. Olhar e emitir um juízo, ocorrem ao 

mesmo tempo”.

Para a pessoa com deficiência visual, ver um objeto significa tocá-lo e, se possível, 

ouvir sua descrição. Para as coisas que não podem ser tocadas, somente a partir das des-

crições se conhece um objeto. No que se refere à arte, Kant afirma que, a verdadeira obra 

de arte é sem interesse, o que significa que o artista, no momento de sua inspiração, 

não deve levar em consideração a opinião da crítica, pois, se isso ocorre, sua arte deixa 

de ser verdadeira. O filósofo grego Platão afirma que a sabedoria consiste em conhecer-

-se a si mesmo e, para que isso ocorra, é necessário um processo de espelhamento que, 

mediante a relação com o outro que nos reflete, dê a dimensão de quem somos real-

mente. O filósofo afirma que “um olho que queira ver-se tem que ter olho para o outro”12. 

O sentido figurativo da frase de Platão leva à questão da alteridade e provoca em todas as 

10  DIDEROT, Denis. Carta sobre o os. In: GUINSBURG (org.). Obras I – Filosofia e política. São Paulo: Perspec-
tiva, 2000.

11  Em O mundo como vontade e representação. Livro III. Col. Os Pensadores. SP: Nova Cultural, 1988.

12  A citação a Platão é discutida no célebre diálogo de Sócrates com Alcebíades de Platão.
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pessoas – as que veem ou não – um movimento de colocar-se no lugar do outro, essencial 

para as relações humanas.

A história da filosofia nos mostra a constância da reflexão sobre as coisas do mundo, 

nos mostra que os conceitos foram questionados e repensados através dos tempos, den-

tro de suas contingências, por diferentes sociedades.

Do mesmo modo, a moda pode e deve ser repensada e redimensionada, não somente 

do ponto de vista estético, prático e comportamental, mas quanto a seu público-alvo. As 

pessoas com deficiência estão ocupando seus espaços, pelo simples fato de terem os mes-

mos direitos daqueles que não têm deficiência, mas, principalmente, por compartilha-

rem dos mesmos desejos. Todos nós temos muito a ganhar com a inclusão. 

No que se refere à aquisição do conhecimento, as pessoas que não enxergam cons-

troem seus conceitos a partir dos sentidos que possuem e da descrição daqueles que 

veem, porém, a construção do conhecimento das pessoas com deficiência visual congê-

nita é um pouco diversa daquela das pessoas que perderam a visão no decorrer da vida.

A pessoa que nasce cega constrói seus conceitos por meio dos sentidos, assim como os 

videntes. Pelo fato de não ter o sentido da visão, o seu processo de conhecimento das coi-

sas se dá por meio de uma estimulação. Segundo artigo de Carletto, para Vygostsky (1987), 

a estimulação de crianças cegas desde os primeiros dias de vida, é determi-

nante para a otimização de seu desenvolvimento na idade escolar. A estimula-

ção, chamada de “estimulação essencial”, que corresponde ao trabalho reali-

zado pelo professor especialista no período de 0 a 5 anos da criança cega, vai 

compreender atividades que atendam todas as áreas do desenvolvimento. Até 

os dois anos e meio, as ações da criança são principalmente de ordem bioló-

gica, com o intuito de satisfazer suas necessidades imediatas (sugar, balançar 

o chocalho, chorar, fechar os olhos diante de um movimento, etc.). Após este 

período, o lado biológico fica para segundo plano e a criança começa a desen-

volver os processos psicológicos superiores que são de natureza sócio-histó-

rica, de interiorização de significados sociais derivados da atividade cultural, 

entre elas, a escola13.

Na elaboração do conceito de nuvem, por exemplo, uma audiodescrição do movi-

mento das nuvens pode criar em cada pessoa cega diferentes ideias de nuvem, pois as 

decorrentes associações ocorrem de uma forma individual, ligada a vários fatores, inclu-

sive às experiências da infância e à maneira como cada um foi estimulado. Uma nuvem 

branca pode ser descrita para a pessoa cega com o tato de um pedaço de algodão para, 

dessa forma, associar a maciez do algodão à impressão visual que os videntes teriam ao 

13  No artigo “A estimulação essencial da criança cega”, de Márcia Regina Vissoto Carletto.
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olhar uma nuvem. A cor – branca, no caso – é relacionada à nuvem que não está carregada 

de água, pois quando fica escura é sinal de que está pronta para se transformar em chuva.

Na audiodescrição de um desfile de moda, por exemplo, as pessoas podem se pergun-

tar por que o audiodescritor descreve as cores das roupas para as pessoas da plateia que 

têm deficiência visual. E essa dúvida ocorre por que, para quem enxerga, é difícil imaginar 

a maneira pela qual a pessoa cega apreende o conceito de cor, não entendendo, portanto, 

por que isso seria importante para ela. 

Vale lembrar que os termos visuais, assim como a citação das cores na literatura e nas 

artes, estão presentes nas leituras e na vida cotidiana dessas pessoas desde a infância. 

Não seria nada natural suprimir as informações das cores.

Para as pessoas que nunca enxergaram, as cores são apreendidas nos livros, nas con-

versas, mas também pelas associações de ideias, que, por sua vez, determinam o modo 

particular de apreender essas cores e formar seus juízos sobre elas. Ao ler, por exemplo, 

um trecho do livro Flicts, do autor Ziraldo, “Não tinha a imensidão do Amarelo, nem a paz 

que tem o Azul. Era apenas o frágil e feio e aflito Flicts”, as crianças escutam a palavra azul 

sabendo que é uma cor, mas não a conhecem/percebem pelo tato, a associam ao conhe-

cimento que tiveram, por meio dos que veem, à cor do céu quando está sem nuvens e à 

cor do mar. Ziraldo dedica oito folhas para descrever o mar que é muito inconstante e vai 

mudando de cor.

Existe um recurso de acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência 

visual e baixa visão denominado audiodescrição (AD). Seu objetivo é ampliar o enten-

dimento das imagens estáticas ou em movimento no cinema, na televisão, em teatro, 

museus, espetáculos de dança, exposições, desfiles, passeios turísticos e em todas as 

situações do cotidiano nas quais as informações visuais sejam fundamentais para o 

entendimento de um acontecimento ou de uma obra. A audiodescrição também pode 

ser oferecida para idosos com baixa acuidade visual, disléxicos e pessoas com deficiência 

intelectual. Para estas últimas, mesmo tendo o sentido da visão, a audiodescrição é mais 

um novo canal de comunicação – a verbal – que pode ajudar a reafirmar ou a confirmar 

a comunicação visual estabelecida, melhorando, desse modo, a compreensão da obra e 

estimulando o indivíduo ao conhecimento.

A audiodescrição é feita por meio da descrição oral de imagens estáticas ou em movi-

mento. No cinema e no teatro, ela é inserida entre as falas dos personagens e permite que 

a pessoa com deficiência visual receba as informações sobre as paisagens, a arquitetura 

da cidade, as ruas, os figurinos, os cenários, as personagens, suas expressões faciais, a 

linguagem corporal, a quantidade de pessoas e os deslocamentos dentro das cenas (se 

estão dentro ou fora dos espaços), a iluminação e as referências das mudanças de tempo 

e espaço, se anoiteceu ou amanheceu. No caso da audiodescrição no cinema, é a articu-
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lação dos planos e movimentos que dão o sentido do filme e, por isso, os movimentos de 

câmera e o lugar de onde a imagem é registrada também podem ser descritos.

Quanto mais relações e associações as pessoas com deficiência visual obtiverem, mais 

seus conceitos serão ampliados e maior será a sua capacidade de relacioná-los em situa-

ções de seu cotidiano, desenvolvendo, desse modo, seu olhar crítico, fundamental para a 

formação dos juízos sobre o belo.

Para que se possa refletir de modo ampliado sobre esse conceito, é oportuno anterior-

mente conhecermos a definição do termo conceito: 

A definição de conceito como apreensão ou representação intelectual e abs-

trata da quidade (essência) de um objeto. Pelo seu caráter representativo e 

abstrato, o conceito opõe-se à percepção ou intuição imediata; enquanto inte-

lectual, distingue-se de toda a representação, meramente sensível. Por outro 

lado, limitando-se à simples apreensão de uma essência, sem nada afirmar 

ou negar, constitui a forma mais simples e elementar do pensamento. É fre-

quente a identificação do conceito com ideia, empregando-se indiscriminada-

mente um termo pelo outro. No entanto, ideia possui originariamente o sen-

tido mais determinado de forma exemplar, por vezes intuitiva, na mente do 

artista. Outras expressões condenadas sinônimas têm sido utilizadas, como 

por exemplo: noção, intenção, verbo mental, espécie expressa, termo mental, 

mas todas elas se revelam mais ou menos inadequadas, pois, acentuam de pre-

ferência um ou outro aspecto do conceito. Relativamente ao termo, o conceito 

é aquilo que confere sentido a um vocábulo.14

A partir dessa explanação, entende-se que o conceito de belo se opõe a sua percepção. 

O conceito confere sentido a um vocábulo. A percepção vem por meio de todos os senti-

dos e, por isso, percebemos e compreendemos de um modo próprio, enxergando ou não. 

Com o objetivo de refletir sobre a pluralidade e a singularidade do olhar tanto dos que 

veem como daqueles que não veem e, sobretudo, pensar nas formas de construção do 

repertório imagético das pessoas com deficiência visual e na formação do gosto e do juízo 

sobre o belo, tomo como referência a obra do filósofo iluminista Denis Diderot, Tratado 

sobre o belo.15

Se para Diderot, o sujeito é o produto do trabalho dos cinco sentidos sobre si mesmo, 

resultado do tempo de elaboração sobre o corpo e a natureza, pode-se concluir que, cada 

um olha, sente e julga as coisas de modo próprio, e que o belo é, portanto, relativo, não 

encontrando uma natureza em si, mas sim uma consequência da relação do olhar com o 

14  Enciclopédia Luso-Brasileira de Filosofia.

15  Tratado sobre o Belo. GUINSBURG (org.). Obras I – Filosofia e política. São Paulo: Perspectiva, 2000.
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objeto olhado. Essa relação se estabelece por meio dos sentidos e das percepções. Enxer-

gar representa o juízo que se faz das percepções. É por isso que o belo é uma consideração 

interna do indivíduo, que emerge de suas percepções e não pode, portanto, ser determi-

nado por um padrão universal. Sabe-se, no entanto, que os padrões existem e estão atrela-

dos a um tempo e espaço e os indivíduos são regidos por eles, de uma forma ou de outra.

Para as pessoas com deficiência visual, ver algo significa usar os sentidos para se 

apreender uma imagem, ter uma ideia, conhecer e, posteriormente, construir um con-

ceito, portanto, nesse sentido, para elas, a relação do olhar com o olhado (que pode ser 

descrito pelos que veem e sentido pelo próprio tato) se estabelece dentro de um processo 

parecido com o daqueles que enxergam, isto é, ao se confrontarem com algo, tocam e 

associam (ou não) a conceitos já internalizados, por experiências próprias ou por des-

crições feitas pelos que veem, imaginam, dão novo significado, formam novos conceitos 

e estabelecem juízos. No processo para se estabelecer os juízos de belo ou feio, o que é 

levado em conta são os elementos intrínsecos ao indivíduo e não a sua deficiência, ou 

seja, buscar algo de belo é buscar algo que agrade a si mesmo, independentemente da 

pessoa não ver, não ouvir ou não andar.

Diderot pergunta: “Mas isto é belo porque agrada ou agrada porque é belo?”. De 

acordo com Christian Wolff (1679-1754), filósofo alemão, discípulo de Gottfried Wilhelm 

von Leibniz (1646-1716), aquilo que nos agrada é belo, e o que desagrada é feio. Contrá-

rios a esse pensamento, os filósofos Platão (427 a.C., Grécia) e Santo Agostinho (354 d.C.,  

África) afirmam que algo nos agrada exatamente porque é belo.

Para refletirmos, seguindo o raciocínio de Platão e Santo Agostinho, deixemos de lado 

a possibilidade da descrição do objeto para a pessoa com deficiência visual e pensemos: 

para os que veem, no primeiro instante do olhar já se tem uma ideia do objeto, mas para 

aqueles que não enxergam, somente se conhece ou reconhece um objeto ao tocá-lo, após 

percorrer uma distância e, por isso, nessa forma de conhecer (sem a descrição), somente 

o toque produziria o conhecimento e somente esse prazer produziria a beleza. Se para as 

pessoas com deficiência visual buscar o belo é buscar o prazer, a afirmação de Wolff “isto 

é belo porque me agrada”, significa que prazer produz beleza, e podemos entender que, 

desse modo, o belo pode ser encontrado da mesma forma entre as pessoas que enxergam 

e as que não enxergam. Mas, no caso da afirmação “isto agrada porque é belo”, ou seja, 

a beleza produzindo prazer, não seria necessário que a pessoa com deficiência visual já 

tivesse introjetada dentro de si uma determinada noção de beleza para que então sen-

tisse o prazer?

– De que maneira as pessoas que enxergam podem ter a experiência do não enxergar e 

desse modo tão singular de concepção do belo? Como comparar as formas de construção 

de um juízo sobre o qual o olhar parece ser predominante?
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A beleza não é somente vista, ela é também sentida por meio de percepções dos senti-

dos, portanto, o juízo dessas percepções será determinante para a definição particular do 

belo para todo e qualquer indivíduo.

Encontrar a beleza das coisas obviamente não se reduz a uma reação física do corpo 

diante do prazer, tampouco pode estar totalmente contaminada pelas tendências atrela-

das ao tempo e ao espaço. Tudo aquilo que nos envolve nos ajuda a encontrar a beleza das 

coisas: o nosso desejo, a nossa pele, o verbo, a voz, a quentura, o frio, o gosto, o cheiro, a 

razão e a nossa psique, a nossa história e a memória dos afetos e, por isso, a beleza não 

pode ser universal, nem para os que enxergam, nem para as pessoas com deficiência visual.

Após uma reestruturação das ideias acerca do olhar, retomo a pergunta inicial: “O que 

é a moda sem a experiência do olhar? O que exatamente é o olhar?”.

Na verdade, a pergunta é uma construção retórica para que o leitor possa experimentar 

o lugar do outro e buscar novas possibilidades do olhar, que possa se deixar contami-

nar pelos sentidos e pelas coisas invisíveis e que se permita, agora num olhar expandido, 

enxergar aquilo que a moda traz: a necessidade do homem corporificar suas possibilida-

des do ver.
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O 
processo criativo em design de moda envolve distintas etapas, e para sua exe-

cução é necessário o estudo de conteúdos de várias disciplinas, que venham a 

fornecer subsídios para a criação. Dessa maneira são preparados os estudan-

tes nos cursos superiores desta área. Assim também ocorreu com um grupo de estu-

dantes, que durante dezoito meses acompanharam o curso Sentir e Vestir a Moda, com 

uma diferença entre aqueles que frequentam os cursos regulares das Instituições de 

Ensino Superior (IES): a turma era formada por pessoas com deficiência visual (PDVs), 

o que solicitou conhecimentos também relativos à educação de pessoas com deficiên-

cia (BARROS, 2008; LIMA, 2006; LIRA e SCHLINDWEIN, 2008; NUNES e LOMÔNACO, 

2010; ROSSETTO, 2009), assim como estudos acerca da legislação existente no Brasil, 

no que se refere aos direitos da pessoa com deficiência (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; 

BRASIL, 2015), de modo a formatar o curso de acordo com as necessidades educacio-

nais deste público.

Na proposta do curso, este grupo teve contato com as bases dos conteúdos de discipli-

nas tais como História da Moda e da Cultura (ANDRADE, 2008; AVELAR, 2009; GUIMA-

RÃES, 2008; LAVER, 1989; LIPOVETSKY, 1989; POLLINI, 2012; SVENDSEN, 2010), Fun-

damentos do design e da moda (CHRISTO, 2008; FORTY, 2007; MENDES e HAYE, 2009; 

MORAES, 2008; SORGER e UDALE, 2009), Fundamentos têxteis (CHATAIGNIER, 2006; 

HALLET e JOHNSTON, 2014), Estudos do corpo e da modelagem (CASTILHO e VICEN-

TINI, 2008; NASCIMENTO, 2012), Linguagem e representação de objetos (SALTZMAN, 

2004, 2008), Metodologia do desenvolvimento do projeto (CONTI, 2008; FIORINI, 2008; 

FORNASIER, 2008), Estudos da cor (GUIMARÃES, 2000), Imagem de moda (AUMONT, 

1993; BETTOCCHI, 2008; MARRA, 2008), em aulas conduzidas de forma não linear, ou 

seja, de modo que os conteúdos acerca de cada disciplina estabelecessem um diálogo 

com o todo, embasado em referencial teórico que levasse esse grupo a ter o conheci-

mento necessário ao processo criativo de uma pequena coleção.
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No desenrolar do curso, contudo, especificamente em sua parte final, um convite da 

Secretaria de Estado de Direito da Pessoa com Deficiência do Estado de São Paulo apre-

sentou um novo rumo ao que seria apenas o desfecho de um curso: apresentar em expo-

sição a coleção no evento Moda Inclusiva promovido por esta secretaria. A proposta moti-

vou as quatro estudantes, três delas com deficiência visual total e uma com baixa visão, 

que em meio à apreensão de montar uma coleção, maior do que inicialmente designado, 

se organizaram para formar o coletivo que veio a se apresentar como Divas Criativas. 

Dessa maneira, com todas as atribuições que cercam um projeto de moda, nasce a 

coleção Parque Contemporâneo, título decorrente das pesquisas realizadas, trajetória 

que será aqui contada. 

Sentir e vestir a moda: fundamentos do curso
O processo de desenvolvimento de coleções em design de moda solicita do designer 

um conhecimento prévio que envolve muitas disciplinas, como as apontadas anterior-

mente. Aos estudantes dos cursos desta área são propostos conteúdos, no percurso que 

cada etapa processual venha a ser executada e atenda às necessidades do usuário quando 

é lançada a coleção. 

Durante o curso Sentir e Vestir a Moda, seguiu-se a mesma proposta de formação de 

conhecimento, e as premissas que regem um curso superior em design de moda, mas aten-

dendo às necessidades educacionais especiais das estudantes com deficiência visual, e con-

siderando a diferença de tempo de duração deste curso, cujo objetivo final foi o de capacitar 

as estudantes a criar em grupo uma pequena coleção com três looks completos. Para tanto, 

durante os doze primeiros meses, a turma passou por etapas de aprendizagem em que os 

conteúdos fossem apresentados de maneira a aproximá-la dos dados e informações neces-

sárias para a criação do projeto, que veio a ser executado nos seis meses finais. Antes, porém, 

como um exercício preparatório, coube a cada estudante criar para si própria um look, deter-

minando todos os seus detalhes, desde a escolha dos tecidos e texturas, com suas justificati-

vas, a cartela de cores, as formas e os volumes, e demais elementos formais projetuais. 

Faz-se necessário destacar que, para que a proposta do curso se concretizasse, alguns 

parâmetros fossem seguidos, com relação ao ensino de pessoas com necessidades espe-

ciais. Estudar o Estatuto da Pessoa com Deficiência (BRASIL, 2013) que veio a se tornar 

a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Lei 13.146, de 6 de julho de 2015 (BRA-

SIL, 2015), assim como o projeto do governo federal Viver sem Limites (BRASIL, 2014), 

foi instrumento importante à compreensão e atuação de maneira adequada na condução 

do processo de ensino-aprendizagem que se propunha. Segundo a Lei 13.146 (BRASIL, 

2015), no que se refere à educação, em seu Capítulo IV – Do direito à Educação, lê-se que
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Art. 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados 

sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de 

toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus 

talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas 

características, interesses e necessidades de aprendizagem.

Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da 

sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocan-

do-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação.

Atender às necessidades educacionais especiais da pessoa com deficiência visual 

implica adequar todo o material e os recursos didáticos para a plena compreensão, por 

parte deste indivíduo, de todo e qualquer conteúdo que venha a se ministrar em uma aula. 

Para o processo de elaboração do curso foi necessário, a partir dos conteúdos que seriam 

ministrados, desenvolver material educacional acessível, e se necessário alterá-lo no trans-

correr das aulas, de modo a permitir o acesso à informação de maneira integral. 

Em paralelo, uma revisão bibliográfica apontou o que já existia no tocante ao ensino 

superior de pessoas com deficiência visual (BARROS, 2008; ROSSETTO, 2009), com vistas 

a identificar lacunas, dificuldades, desafios, em especial, recursos pedagógicos acessíveis 

a este público e voltado para a área de design de moda.

Verificou-se que, até então, não havia pesquisas relativas à educação superior publica-

das nesta área. 

Pelo fato de a moda estar implicitamente conectada com a visualidade, ou seja, em 

geral o produto de moda considera o público vidente, e no processo criativo não é dife-

rente, quando se faz referência ao designer de moda, em princípio uma pessoa sem defi-

ciência, a metodologia de ensino empregada na condução das disciplinas dos cursos não 

foi pensada para uma pessoa com deficiência visual (PDV).

Mas a proposta do curso considerou outras premissas em relação à atividade deste 

profissional, e encontra eco nas palavras de Saltzman (2008, p. 307), quando a autora faz 

referência ao designer como quem “percebe os sinais do meio e compromete-se a dar 

uma resposta através do objeto de design. O seu campo de ação é a forma, e esta interven-

ção através da forma serve para expressar a cultura de uma época e sua posição diante da 

mesma”. Detém-se, por suas palavras, que a criação é um processo resultante da interpre-

tação e da possível intervenção que o designer, ou ainda o estudante de design de moda, 

venha a estabelecer com e para o ambiente circundante.

Assim sendo, o curso seguiu sua orientação com o propósito de investigar o ambiente, 

avaliar as necessidades dos usuários em relação a um produto de moda, aplicar propostas 

para um tema que se estreitasse com a vivência deste grupo de pessoas com deficiência, com 

o intuito de desenvolver uma coleção que atendesse a pessoas com e sem deficiência visual.
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Parque Contemporâneo: Divas Criativas e o processo projetual

O design da coleção teve início com a determinação do tema “Lazer”. A metodologia 

adotada para a pesquisa temática buscou reconhecer os tipos de lazer dos habitantes da 

cidade de São Paulo, e dentre eles optou-se pelos parques, por entenderem que se tratava 

de um espaço pouco vivenciado pela grande maioria da população. Tratando-se de um 

projeto em grupo, cada uma apresentou uma pesquisa acerca de parques da cidade, tra-

zendo desde dados históricos até eventos que ocorrem nestes espaços públicos. Quatro 

parques foram selecionados pelas participantes e sua escolha considerou a relação de 

cada uma com o parque pesquisado.

Em meio às ponderações relativas às pesquisas referentes aos parques, as participan-

tes do coletivo consideraram que, em São Paulo, a grande maioria das pessoas passa-

vam muito mais do seu tempo de lazer em espaços como shopping centers, ambientes 

fechados e com muitas opções de serviços do que nos parques da cidade. A partir desta 

constatação passou-se à elaboração de uma tabela em que palavras-chave foram indi-

cadas – tais como: acolhedor; descansar; desfrutar; respeito; liberdade – no sentido de 

estabelecer aproximações e distanciamentos, no tocante ao lazer, entre os parques e os 

shopping centers. Elas serviram como referência para o processo criativo.

Em paralelo a essa pesquisa, outra foi iniciada com vistas a identificar o usuário/públi-

co-alvo para quem seria criada a coleção. Para tanto, cada aluna elaborou um questioná-

rio, de modo que se contemplassem as perguntas capazes de fornecer informações mais 

detalhadas sobre o público. Moraes (2008, p. 157) aponta que, no tocante ao momento 

atual, contemporâneo, “várias realidades convivem de forma simultânea e cada indiví-

duo dentro de sua potencialidade e competência [...] a ele traz, intrínseco, o seu mundo 

pessoal, suas experiências de afeto, de concessão, de motivação”. 

O questionário levantou questões como lazer, estilo de vida, formação acadêmica, 

interesses pessoais, valores e comportamentos. Com estes temas foi possível traçar o 

perfil do usuário, e gráficos foram elaborados a partir das respostas para identificarem 

os pontos mais relevantes. A pesquisa foi feita pela internet e considerou-se o total de 

devolutivas obtidas no prazo de sete dias, em virtude dos prazos estabelecidos para todo 

o processo, que resultou em 152 respostas. As respostas somaram-se aos itens da tabela 

feita como subsídios ao processo de desenvolvimento do projeto. Os resultados do ques-

tionário apontaram que, sobre o lazer, as opções do público se dividiam entre as ativi-

dades realizadas em espaços públicos abertos, como parques ou bares e restaurantes, 

quanto nos ambientes dos shopping centers da cidade. 

A partir dos dados levantados o grupo compreendeu que, para a sequência do desen-

volvimento das peças da coleção, seriam necessárias algumas definições que envolviam 
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matérias-primas e cartela de cores, dois pontos conectados no projeto. Inicialmente, 

optou-se por determinar os tecidos. Observou-se que eles precisariam atender a neces-

sidades de uso específicas, pois em função das respostas das entrevistas, notou-se que 

os momentos de lazer, em geral, sucediam a atividades como trabalho ou estudo. Ou 

seja, as peças da coleção precisariam corresponder a um estilo de vida caracterizado pelo 

trânsito entre atividades diárias distintas. O pensamento acerca do público-alvo envol-

veu outra reflexão, desta vez sobre o corpo, com um pensamento ligado ao design univer-

sal, em busca de inclusão de pessoas sem ou com deficiências. 

Assim, outra pesquisa foi empreendida. Esta etapa motivou uma investigação acerca 

de têxteis e suas texturas, que poderiam dialogar na coleção. Determinar os tecidos de 

uma coleção implica fazer escolhas a respeito de caimento, flexibilidade, maleabilidade, 

resistência, dentre outros fatores (CHATAIGNIER, 2006). Os hábitos de vida dos usuários 

precisam ser considerados, de maneira a atender também os seus desejos. 

Ao identificar que o projeto atenderia a momentos distintos na vida do usuário/públi-

co-alvo – determinado como feminino – a escolha recaiu sobre o denim – o jeans – como 

matéria-prima principal. Em paralelo, também se percebeu, nas respostas dos questio-

nários, uma divisão relativa às opções de lazer entre atividades ao ar livre e em ambientes 

fechados. Dessa maneira, constatou-se que em função da estrutura do material principal 

– estável, resistente e mais rígido –, a coleção precisaria contar com outras matérias-pri-

mas com qualidades táteis que dialogassem com o denim, como a fluidez, a flexibilidade 

e a maleabilidade, o que resultou na escolha de malha com elastano, crepe acetinado e 

musseline. Com base nos mesmos critérios, foi definida a cartela de cores com predomi-

nância de tonalidades de azul, em contraste com o marfim, em referência ao avesso do 

denim, e o preto. 

Cada novo passo em direção à materialização da coleção foi marcado por expressivo 

engajamento. Nas palavras de Ana Cláudia Domingues, integrante do coletivo Divas Cria-

tivas “criar uma coleção é bastante desafiador, mas eu sinto muito entusiasmo com esta 

proposta”. Todas as reflexões ocorridas durante o processo de desenvolvimento traziam 

uma preocupação que pode ser traduzida pelas palavras de Bárbara Barros, outra inte-

grante do coletivo, ao dizer que “a moda passa uma mensagem, é um meio de comunica-

ção”, e assim, todos os detalhes envolvidos no processo criativo deveriam se apresentar 

na coleção. 

A metodologia do projeto da coleção, que passou a ser intitulada Parque Contempo-

râneo, por estabelecer uma relação entre os parques públicos e os shopping centers, foi 

desenvolvida por caminhos particulares pelas integrantes do coletivo Divas Criativas. 

A etapa seguinte, mostrou-se como uma das mais elaboradas, pois envolveu a cria-

ção dos modelos, e a atenção do coletivo se voltou para as relações entre roupa, corpo 
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e usuário. O design de moda é feito para o corpo. O corpo que será vestido e modificado 

pela roupa. Na contemporaneidade, o estudo do corpo tem sido objeto de interesse, e nas 

palavras de Castilho e Vicentini (2008, p. 132), “temos uma nova realidade a investigar e 

a refletir sobre o re-design do corpo contemporâneo pela moda e seu sistema de comuni-

cação, a aparência deles”. 

Tratar da aparência, neste caso, envolveu iniciar um processo de elaboração de ima-

gem com o corpo vestido. Segundo Maria Regina Marques Lopes Silva, outra integrante do 

coletivo, “a criação é algo que nasce das referências que temos, e que de alguma maneira 

é possível concretizar”. Unir todos os dados coletados até então foi necessário para elabo-

rar as peças da coleção. A criação levou em consideração o corpo em sua tridimensiona-

lidade, pois a ausência de visão implica a dificuldade de interpretação do bidimensional, 

no caso o desenho. Em outras palavras, Souza (2008, p. 340) explica que “constatam-se 

diferenças de atitude na abordagem dessas formas de pensamento. No desenho bidimen-

sional, os que pensam pictoricamente tendem a privilegiar uma única vista do produto 

formado – em geral, frontal”, o que não demonstra a totalidade do modelo criado.

E para definir a coleção, o processo criativo dos modelos, diferentemente do modo 

habitual em que é feito, ou seja, por meio de croquis, determinou-se pela descrição tex-

tual de cada uma das peças, com seus detalhes evidenciados, para que fossem apresenta-

das, discutidos e selecionadas as opções mais adequadas para a materialização da cole-

ção. Para Maria Rita de Paiva Souza, quarta integrante do coletivo, “este é o momento 

em que eu me sinto instigada a pensar, a refletir, a expor o meu lado criativo, a minha 

criatividade”.

Nas etapas seguintes de desenho de croquis em relevo, desenho técnico e ficha técnica 

de peças-piloto da coleção Parque Contemporâneo, contou-se com a assistência de três 

estagiários18, e uma modelista/costureira19 ficou responsável por iniciar a materialização 

das peças. Para cada item o coletivo determinou o tecido, os acabamentos e aviamentos 

usados, assim como detalhes de costura e beneficiamentos, conferidos pelas integrantes 

nas provas de roupa realizadas.

Com a coleção confeccionada, as Divas Criativas conseguiram atingir o objetivo de 

apresentar os sete looks em exposição no evento Moda Inclusiva. Após esta exposição ini-

cial, realizada em outubro de 2015, o coletivo voltou a expor, desta vez no evento Virada 

Inclusiva, também realizado pela mesma Secretaria de Estado de Direito da Pessoa com 

Deficiência do Estado de São Paulo.

18  Bárbara Lemas, Gustavo Rocco e Raquel França, estudantes graduados em design de moda pela Universi-
dade Anhembi Morumbi.

19  Eliciane Cremonese.
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Resultados e discussões
O processo de desenvolvimento da coleção Parque Contemporâneo, realizado pelo cole-

tivo Divas Criativas, ocorreu segundo uma metodologia própria, mas que atende às etapas 

processuais em design de moda. Destacam-se alguns pontos, em especial o processo con-

tinuado de reflexão, que, apesar da pouca experiência das alunas em desenvolvimento de 

coleções, refletiu a maturidade e a certeza das decisões tomadas de acordo com cada soli-

citação. “O projeto de desenho apresenta-se como um processo de pensamento, cuja gênese 

está fundamentalmente em uma análise crítica dos condicionamentos do problema e cujo 

fim será uma resposta integradora desse caminho percorrido” (FIORINI, 2008, p. 97). As 

etapas realizadas seguem uma metodologia pautada no pensamento crítico, o que gera 

como resultado a unidade, fator essencial em um projeto de coleção em design de moda. 

Neste sentido, o estudante de design de moda, com ou sem deficiência visual, merece 

ser estimulado e incentivado a desenvolver, em seus projetos, a reflexão e a crítica, para 

que, dessa maneira, os resultados apresentados não se detenham apenas à questão de 

satisfação estética do produto, mas que ele seja de fato um objeto para o corpo do usuá-

rio. Isso implica considerar fatores importantes como conforto e ergonomia nas etapas 

processuais do projeto.

É possível também considerar o que afirmam Fornasier et al (2008, p. 129), quando 

dizem que “os processos cognitivo, criativo, de metodologia científica e o próprio pro-

cesso de metodologia projetual são interdependentes”, e, dessa maneira, “formam um 

sistema de gestão por processo de conhecimento para o desenvolvimento de projetos”. 

Ao observar os dados e discutir as possibilidades de desenvolvimento, o coletivo insere 

uma marca ao projeto, importante aos processos coletivos que se fundamentam no diá-

logo a respeito de todos os itens necessários ao projeto, da escolha do tema às demais, 

como definição do público, opções têxteis e todos os elementos formais projetuais, que 

se percebem ao final, na materialização da coleção. 

Figura 1: 
Exposição Divas Criativas – Parque 
Contemporâneo. A imagem mostra, 
em primeiro plano, centralizado, busto 
vestindo camisa de musseline sobre  
top de malha com elastano, pretos;  
à esquerda da imagem, em outro busto  
em segundo plano, regata de crepe 
acetinado azul-royal com detalhes 
em denim, e minissaia de denim, 
confeccionada pelo avesso e barra  
virada para o lado direito do tecido.

Fonte: Acervo pessoal.
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Notou-se que o envolvimento e a observância a todas as etapas projetuais trazem, 

mesmo com o fator da ausência de visão, unidade ao projeto que perpassa as peças da 

coleção. Nesse sentido, reafirma o que aponta ainda Fiorini (2008, p. 110), ao dizer que 

“o valor comunicacional de uma coleção de peças implica uma proposta comum: conse-

guir que um emissor e um receptor compartilhem a mesma leitura do objeto”. Quando 

da exposição Parque Contemporâneo, no evento Moda Inclusiva, observou-se um grande 

número de pessoas comentarem a respeito da coleção, sua identificação com as peças 

expostas e mesmo o desejo de usá-las.

Observou-se que o processo criativo não precisa estar atrelado à presença da visão, ou 

como citam Fornasier et al (2008, p. 138) “acredita-se que a condição para que ocorra o pro-

cesso criativo é a existência de conhecimento”. Mas, para além deste fato, criar conecta-se 

com a interpretação e representação de dados que podem ser apreendidos e transformados.

Considerações
A inclusão da pessoa com deficiência tem sido assunto em pauta desde o final do século 

XX, e atualmente tem conquistado avanços. Contudo, a atuação destes indivíduos, sua inser-

ção no mercado de trabalho e o acesso ao ensino superior ainda encontram barreiras que 

precisam, e merecem, ser transpostas. Com o desenvolvimento do projeto de coleção Par-

que Contemporâneo, realizado pelo coletivo Divas Criativas, demonstra-se a competência e 

a habilidade de criação e materialização de um projeto por pessoas com deficiência visual. 

Figura 2:
Exposição Divas Criativas – Parque 
Contemporâneo. A imagem mostra em 
primeiro plano, do lado esquerdo da foto, 
detalhe de busto vestido com top de jeans 
azul-escuro, zíper frontal, sob blazer em 
jeans confeccionado pelo lado avesso, 
com acabamento a fio na gola. Na lateral 
direita da foto, veem-se três outros bustos; 
o primeiro, mais à frente portando jaqueta 
cropped de manga longa e calça skinny em 
jeans azul-escuro; em posição posterior,  
ao meio, o busto usa camisa de musseline 
preto e calça skinny de jeans azul-escuro;  
ao fundo o busto traja um vestido longo 
com gola chale. O vestido tem recorte 
abaixo do busto. A parte do tronco  
é confeccionada em jeans azul-escuro  
e a saia, com fenda, em musseline,  
forrada em malha com elastano.

Fonte: Acervo pessoal.
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Ao orientar este processo projetual, foi possível constatar que o desenvolvimento de 

projetos em design de moda não pode se abster, em nenhum momento, da reflexão e do 

pensamento crítico, e que se faz necessário incentivar estas atitudes, para que estejam 

presentes nos processos de ensino-aprendizagem de todos os estudantes da área. 

O processo criativo independe do sentido da visão, mas precisa estar conectado à per-

cepção, à apreensão de conhecimento, ao entendimento das relações possíveis de se esta-

belecer com o ambiente circundante. Dessa maneira o produto de moda resultante passa 

a ser sentido e ter significado para o outro, aquele que recebe e compartilha do objeto 

criado, de modo a vivenciá-lo, a experimentá-lo, a se apropriar dele, neste caso, uma peça 

de design de moda, e assim interagir com o espaço habitado, independentemente de uma 

condição de vidência.
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Sofrendo para 
não cair da moda:
o que acontece quando consumidores 
com deficiências visuais decidem 
comprar roupas para usar
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Estudou Media, Comunicação e Teoria Cinematográfica, com ênfase em etnografia meto-
dológicas na Universidade de Cambridge (UK). Atualmente é pesquisadora acadêmica, 
escritora na Universidade Santa Barbara, Califórnia (USA) nos departamentos da Psicolo-
gia Evolucionista e do Estudo das Religiões. 
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M
oda na Europa tem uma vasta literatura, quase exaustiva, com livros, jor-

nais e semanas da moda. O problema na literatura surge quando o tema 

da pesquisa muda dos tópicos tradicionais e atrativos (design, marcas de 

luxo, inovação) para áreas como moda e pessoas com deficiências físicas, uma vez que 

não é segredo que a maioria dos designers tem em mente uma ideia bem definida dos 

consumidores que eles visualizam usando seus produtos desenvolvidos. Normalmente 

projetam para um público feminino padrão, de mulheres altas e magras; a maioria dos 

designers ainda ignora a realidade do público feminino curvilíneo e não tão altas (THE 

BUSINESS OF FASHION, 2015). Esse tipo de atitude também abriu uma discussão extra 

quando marcas optaram por não desenvolver roupas em tamanhos maiores que médios, 

transformando a moda em um negócio cruel. 

O problema fica ainda mais complicado quando as seguintes perguntas emergem: 

1.  O que pode acontecer se uma pessoa com deficiência visual precisa comprar roupas 

para usar?

2.  Quem são os consumidores com deficiências visuais? Como eles escolhem as roupas?

3. Qual é o significado da moda quando as qualidades visuais desaparecem?

Essas e outras perguntas viraram inspiração para conduzir meu Ph.D. na Universidade 

de Moda de Londres (London College of Fashion) com o objetivo de chamar atenção sobre 

o fato que o estudo da moda tem que promover acessibilidade e também um compromisso 

social. Presentemente existe uma total ausência de informações sobre consumidores com 

deficiências visuais e moda que se tornou uma positiva indicação sobre a importância, ori-

ginalidade e necessidade da pesquisa, mas também uma possibilidade indireta de como 

acadêmicos e profissionais na área têm o mínimo interesse em áreas relacionadas a qual-

quer tipo de deficiência física ou consumidores que não parecem tão “perfeitos”.
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A realidade da vida sem visão
A Organização Mundial da Saúde (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2011), que 

aponta para o fato que a cegueira é um problema silencioso e ao mesmo tempo alar-

mante, desde que a cada 5 segundos uma pessoa fica cega em algum local no mundo, ao 

lado de novas estatísticas do estudo conduzido pele Sistema Nacional de Saúde Britânico 

(NATIONAL HEALTH SYSTEM − NHS, 2012) que estimou o aumento de casos de deficiên-

cias visuais com cerca de 7 milhões de casos extras na próxima década, só no Reino Unido. 

Essas informações direcionaram o modo como as pessoas sofrendo com deficiências 

visuais têm que se adaptar nesse mundo tão influenciado pelo poder da visão, mas apesar 

de todas essas referências acadêmicas os profissionais da área da moda ainda continuam 

ignorando as possíveis implicações nesse processo de perda da visão e como a moda pode 

criar um senso de bem-estar e autoconfiança nesses indivíduos. 

Teorias associadas apontam para o fato que “deficiência” não é apenas um problema da 

limitação do corpo, mas também é uma ideia construída pela sociedade (política, educa-

ção, cultura), estendendo para a falta de responsabilidade para desenvolver melhores leis, 

iniciativas de assistência, acesso à educação e empregos para todos (OLIVER, 1996). Essa 

falta de iniciativa influencia o comportamento social em relação à falta de respeito, inte-

resse e apoio que as pessoas com deficiências visuais encontram quando tentam se engajar 

na sociedade. Um problema sério que chamou a atenção de teóricos das áreas de neurolo-

gia visual para a importância de oferecermos alternativas para minimizar essa realidade. 

A pesquisa de De Leo et al. (1999) mostra o relacionamento entre o suicídio e a cegueira, 

apresentando como a cegueira afeta pessoas em diferentes formas. De Leo et al. (1999) 

também chamam nossa atenção para o fato que uma das razões desses indivíduos se sen-

tirem tão deprimidos, ansiosos e sozinhos é a falta de esperança que eles compartilham 

sobre ter uma vida normal, o maior desafio que eles têm de superar. 

Alguns dos participantes em De Leo et al. (1999, p. 340) caracterizaram o problema 

da perda da visão como “‘die’ as a sighted person and be ‘reborn’ as a blind person”.21 A pes-

quisa de Leo et al. (1999) é uma entre várias pesquisas nas áreas de pessoas com defi-

ciências físicas que chamam a nossa urgente atenção para como esses indivíduos se sen-

tem com medo e sozinhos. Participantes temem o fato de serem julgados pela aparência, 

por isso que a sugestão da minha pesquisa é como a moda e seu potencial podem ajudar 

esses indivíduos a se sentirem melhor e em paz consigo mesmos. A moda pode ajudá-los 

a superar e aliviar um pouco essa ansiedade. A frase inglesa “looking good feeling good” 

(olhando bem sentindo bem) pode ser uma motivação para começar nessa nova jornada.

21  “morrer” como uma pessoa com visão e “renascer” como uma pessoa cega. (tradução nossa)
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É importante entender que essas barreiras sociais que estamos presenciando no 

momento são um resultado da nossa história, normas e tradições, pois de um jeito ou de 

outro elas continuam influenciando a percepção do nosso julgamento e conhecimento 

da importância das pessoas com deficiências visuais (físicas) em nossa sociedade. O que 

a história da arte, religião e sociologia têm em comum é a representação negativa da pes-

soa com deficiência visual ou física em geral. Viver com cegueira é um tema tão complexo 

para quem pode ver que desde o passado vem atraindo e virou tema de inspiração para 

trabalhos artísticos como The Blind Leading the Blind − Louise Bourgeois (1947-1949) e 

Jesus Opens the Eyes of a Man Born Blind − Duccio di Buoninsegna (1311), que por meio da 

arte capturaram o pensamento da cultura popular retratando a experiência da cegueira 

como sofrimento, promovendo mais uma entre muitas diversas interpretações da expe-

riência da vida sem visão. 

Observando a história da Grécia, Roma e figuras bíblicas, os mistérios da vida no escuro 

criaram muitos misticismos. Desde então a cegueira foi inspiração para artistas não só no 

passado, mas também no contemporâneo, como o romance Blindness − José Saramago 

(1995), traduzida em 25 línguas, mostrando o interesse e a fascinação do público. No lado 

oposto da discussão científica (da arte para neurociências), novas revelações em publica-

ções como Blind Vision − Cattaneo and Vecchi (2014), nos mostra fatos científicos sobre as 

possibilidades sensoriais que as pessoas com deficiências visuais possuem para readap-

tação sensorial abrindo novas possibilidades para expandirmos nossos conhecimentos 

sobre o significado e a experiência de objetos como as roupas, visto que a moda tem de ser 

estudada não se criando limites no visual. Isso porque o que nos faz querermos a moda 

são as ideias, as possibilidades de associações que ela nos proporciona. 

Para responder as perguntas da pesquisa e desvendar essa atitude da indústria da moda 

que ignora consumidores com deficiências visuais, foi importante adotar uma teoria inclu-

siva e positiva, que promove a importância de concentrarmos no estudo da capacidade do 

indivíduo em vez de nos limites do corpo ou o que não pode alcançar. Consequentemente a 

adoção do Skinner Radical behaviorismo contribui para viabilizar tal investigação.

A importância da adoção do B.F. Skinner − 
Radical Behaviourism 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) ou B.F. Skinner, comportamentalista ameri-

cano, inventor, autor, ativista e filósofo. Skinner é conhecido como o fundador do Radi-

cal Behaviourism e Modern Applied Behaviour Analysis (Análise do Comportamento 

Aplicado). A teoria do comportamento de Skinner dá ênfase à importância de limitar o 

estudo do comportamento para o que apenas podemos observar com a sugestão que os 
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ambientes (sociais) são responsáveis por criar ou quebrar o organismo, já que no orga-

nismo encontramos forças positivas e negativas que produzem atitudes e reações que 

afetam o indivíduo.

Skinner defendeu a ideia que se observarmos o organismo em diferentes ambientes 

em diferentes circunstâncias, podemos entender e explicar o comportamento de uma 

razão mais realista e sem muita interferência. A ideia é deixar os eventos falarem por si 

mesmos. No caso dos consumidores com deficiências visuais, a teoria de Skinner forne-

ceu uma perspectiva mais inclusiva, mas como mencionado anteriormente, as informa-

ções e interpretações que temos sobre deficiências visuais, por exemplo, trabalhos de 

arte, cultura popular ou até nas leis que são criadas para facilitar inclusão social normal-

mente são desenvolvidas por alguém que pode ver, e que provavelmente reproduz uma 

visão incorreta sobre essa realidade. 

Skinner também sugeriu que no ambiente encontramos reforços positivos e negativos 

(ou estímulos), ou seja, influências positivas e negativas, que trabalham com a lei de causa 

e efeito, como a do trabalho de Edward Thorndike (1905), “Law of effect”, dessa forma o 

comportamento pode ser estudado como qualquer outra ciência como na física, em que 

uma ação sempre causa uma reação. A adoção de Skinner ajudou a mudar a estrutura e 

o foco do estudo do comportamento dos consumidores de moda, que normalmente se 

concentra no estudo de como os consumidores compram roupas (O’CASS, 2000; 2004) 

para os possíveis efeitos que produtos e serviços de moda (lojas, assistência) também 

exercem sobre os consumidores. A perspectiva de Skinner criou uma oportunidade para 

esse estudo investigar aspectos como produto, acessibilidade da loja, que normalmente 

não são uma variável necessária quando os consumidores podem ver.

Dessa forma, a sugestão desta pesquisa é que nesse não muito explorado estudo da 

moda é melhor começarmos tentando entender o comportamento que podemos obser-

var em vez de procurar adotar perspectivas cognitivistas que tentam decifrar o que está 

acontecendo na mente de um indivíduo. No caso dos consumidores com deficiências 

visuais tentar interpretar como eles criam mapas mentais da realidade poderia ser difícil 

e problemático para justificar este estudo. Nesse caso o comportamento concreto e tangí-

vel observado encontrado no ambiente pode ser uma alternativa positiva e inclusiva (BAR-

SALOU et al., 2003; ADAMS et al., 2009), e coincide com a natureza social desta pesquisa.

Adotando a perspectiva de Skinner, que propõe que no meio ambiente (sociedade) pode-

mos encontrar as respostas para problemas que afetam os indivíduos, o objetivo foi testar 

uma série de hipóteses para pesquisar qual são as influências positivas e negativas presen-

tes na sociedade que impactam no relacionamento entre moda e deficiência visual.



129

Metodologia 

A pesquisa testou as seguintes hipóteses: H1: importância da relações com o meio 

ambiente, H2: materialismo, H3: gênero, H4: idade, H5: moradia, H6: acessibilidade, H7: 

conhecimento, H8: confiança, H9: inclusão social, como variáveis que são interlaçadas e 

que influenciam nosso relacionamento com a moda.

Com a adoção da triangulação as informações tiveram uma natureza coletivista e indi-

vidualista. O questionário (coletivo) que ajudou a criar um perfil demográfico desses con-

sumidores era inexistente. As entrevistas e etnografia (individualista) criaram a oportu-

nidade de observar e recordar as realidades das experiências desses consumidores nas 

lojas, durante a interação com produtos e com outros consumidores, e também como o 

público em geral reage a pessoas com deficiência visual. 

O questionário utilizou a escala 5 pontos Likert em que os participantes tiveram que 

escolher entre ponto 1 (não concordo) até ponto 5 (concordo muito). As perguntas uti-

lizadas no questionário replicaram as perguntas do estudo de envolvimento com moda 

conduzido por O’Cass (2004) e Afonso-Vieira (2009), mas desde que esses estudos inves-

tigaram os consumidores visuais eles não investigaram aspectos como: a importância da 

acessibilidade ou sobre a importância da família e amigos para motivar o relacionamento 

com a moda de consumidores com deficiências visuais. 

Consequentemente o foco das perguntas presente nas entrevistas foi investigar aspec-

tos como: acessibilidade e a importância dos relacionamentos (família, amigos) para 

inclusão social, aspectos que anteriormente não foram explorados nos estudos da moda. 

As entrevistas e etnografia criaram a oportunidade para os participantes expressarem o 

significado da moda com as próprias palavras, gerando oportunidade da criação de um 

filme dessas situações, integrando experiências e colaborando com uma nova perspectiva 

realista da experiência da moda no dia a dia quando a visão está ausente. 

No total foram 300 questionários e 15 entrevistas de observações realizadas. 

Resultado: todas as hipóteses foram aceitas. O resultado da análise também defende a 

importância das ideias de Skinner que o homem é uma criatura do ambiente, em outras 

palavras, se um consumidor com deficiência visual recebe apoio social, tem amigos, 

acesso ao mercado de trabalho, todas essas variáveis se tornam importantes e influen-

ciam o relacionamento deles com a moda. Mas se esses mesmos consumidores se sentem 

excluídos, ou quando os produtos não oferecem informações em braille (o mercado da 

moda ignorando a presença ou existência desses consumidores com deficiências) a pro-

babilidade de um positivo relacionamento com a moda diminui. 

Para 97% dos participantes da pesquisa essa foi a primeira vez que suas opiniões sobre 

a moda foram consideradas. Antes da pesquisa, para a maioria dos participantes, moda 
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era um assunto que eles nunca tinham tido a oportunidade de discutir em público. Ses-

senta e sete por cento dos participantes com idade entre 17 e 23 anos são mais envolvi-

dos com a moda do que os participantes com mais de 50 ano – uma indicação de como 

a tecnologia pode estar ajudando a facilitar a inclusão e o acesso à informação sobre os 

produtos. Participantes que moram com a família compram mais roupas do que os parti-

cipantes que moram sozinhos. Independentemente de gênero (masculino ou feminino), 

participantes consideram moda como um importante produto que os ajudam a se sentir 

melhor e mais confiantes.

Discussão dos entrelaçamentos 
entre a moda e a pesquisa feita

O resultado da pesquisa defende que relacionamento entre corpo, roupa e o mundo 

é complexo (JOHNSON, 2008), responsável por impulsionar e influenciar o apetite 

moderno e a preocupação de sempre pensar em comprar roupas para o próprio uso. 

Essa dinâmica entre roupas, corpo e mente não é apenas funcional, mas também tem 

o sentido econômico, social, psicológico e emocional (BERNARDO, 2007). A moda nos 

ajuda a expressar nossa (ideia de) identidade, personalidade, sexualidade e os nossos 

desejos e fantasias mais intensos, por isso o que usamos para cobrir nossos corpos tem 

um importante impacto em nossa vida uma vez que a moda nos ajuda a nos diferen-

ciar como humanos, ao mesmo tempo conectados uns com os outros (GOFFMAN, 1959; 

BELK, 1988; MITTAL, 2006). 

O que os consumidores com deficiências visuais escolhem para usar cada dia não é 

diferente de um vidente, é um exercício, um ritual, criando um impacto em nosso meio 

ambiente, nossas emoções, no senso de otimismo e dissolução, que também é refletido 

nas pessoas que estão próximas. Essa influência que a moda tem sobre nós se torna parte 

da nossa história e da nossa imaginação; está nos nossos pensamentos, mesmo quando 

não podemos enxergar. Cada peça, cada toque do tecido, cheiro do couro do sapato, é 

uma reflexão das nossas memórias, cultura, ambições, uma referência do tempo que não 

vai mais voltar ou do designer nos nomes das marcas. A moda anda de mãos dadas com 

nossas vontades, inseguranças e segredos de mudar a nossa imagem, nosso corpo ou da 

classe social da qual fazemos parte. 

A moda é uma direta indicação de como as regras sociais influenciam o nosso compor-

tamento, julgamento, senso de mudança, os nossos pensamentos mais profundos, por-

que até sem podermos enxergar aprendemos desde cedo, na infância e juventude, sobre 

a direta relação entre estar na moda e ser aceito em um grupo, transformando-a em um 

instrumento de exercício para evitar exclusão. 
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Acessando a literatura é possível afirmar as similaridades entre Skinner e as ideias 

do Social Model of Disability22 e que permanecem importantes para entendermos melhor 

como a moda está entrelaçada com o comportamento social. Os resultados dessa pes-

quisa criam uma indicação da importância da perspectiva multidisciplinar, pois o acesso 

à moda pode ser investigado como uma extensão direta de como a sociedade trata e reco-

nhece o indivíduo que possui alguma deficiência física ou mental e os perigos de pro-

mover ideias de deficiência, uma vez que esta parece simbolizar “incapacidade”, porque 

“incapacidade” é um termo criado pela sociedade, um resultado direto da falência em 

competência para desenvolver iniciativas para uma inclusão positiva.

Esses entrelaçamentos entre a moda e a pesquisa feita mostram que a moda é estética, 

oferecendo imaginação para pesquisadores numa arena para descobrimos sobre a nossa 

realidade (DAVIS, 2012). Os profissionais da moda têm de pensar além do simbolismo de 

um nome de uma marca de luxo e os consumidores em geral precisam ser capazes de se 

dar conta de quando o marketing manipula estratégias de compra e consumo. Temos que 

revisitar as origens da moda que são o fazer, o sentir-se melhor, defendendo a ideia de que 

a moda não é apenas um produto da visão, mas do toque, do cheiro do couro, da mente, 

do coração, a moda é ação e comportamento que faz parte de nós. 

Conclusão 
Em relação aos estudos anteriores de moda e comportamento do consumidor, a pes-

quisa se diferenciou por ser a primeira pesquisa conduzida nesta natureza na UAL, Lon-

don College of Fashion. Atualmente a pesquisa desenvolve um modelo próprio, o qual 

será o primeiro modelo de negócios desenvolvido para investigar as variáveis que afetam 

os consumidores de moda que não podem ver. Parte da etnografia, as narrativas/entrevis-

tas dos participantes foram utilizadas em um projeto de exposição de arte chamada The 

Blind, The World and The Phone Box (O Cego, o Mundo e a Cabine Telefônica) desenvolvido 

para promover a ideia sobre o que a moda está pulsando, pois precisamos de inclusão a 

fim de contribuir para a acessibilidade de consumidores que não podem ver.

Uma das principais descobertas foi poder comprovar o interesse das pessoas com 

deficiência visual pela moda e também a falta de acessibilidade que esses consumidores 

enfrentam no dia a dia. Para muitos dos participantes desta pesquisa foi a primeira vez 

que alguém considerava sua opinião sobre moda e sobre sua experiência quando saem 

de casa para comprar roupa. A pesquisa colabora com as ideias de Skinner e a importân-

cia de criarmos ambientes mais inclusivos, positivos, além do Social Model of Disability, 

22  Modelo social de deficiência. (tradução nossa)
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desde que muitos pesquisados se sentem excluídos da sociedade e do mercado da moda, 

de trabalho ou como indivíduos na sociedade. Precisamos lembrar que a cegueira é um 

problema global silencioso que afeta 1 pessoa a cada 5 segundos.

Concluindo, o resultado da pesquisa revelou que esse relacionamento entre a moda, 

o corpo e pessoas com deficiência visual não apenas é uma extensão da deficiência do 

corpo, mas resultado das dinâmicas sociais e ideais de preconceitos que passaram na 

história por gerações, que nos ensinam e que criam barreiras sobre o que pensamos em 

relação às pessoas com deficiência visual ou pessoas com deficiência física em geral. Um 

relacionamento entre opressor (visual) e oprimido (deficiente) que é refletido no mercado 

da moda que ignora esses consumidores e que ironicamente abre nossos olhos para a rea-

lidade de como a sociedade se torna cega quando o assunto são pessoas com deficiência, 

ignorando as dificuldades que esses indivíduos sofrem não apenas para sobreviver digna-

mente, mas também para comprar roupas para vestir. 
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7capítulo
Os passos da 
moda inclusiva

Daniela Auler23

23  Bacharel em negócios da moda pela Universidade Anhembi Morumbi, com especialização 
em responsabilidade social e sustentabilidade pela FGV. Desenvolveu sua carreira na cria-
ção e no marketing em moda. Idealizadora do Concurso Internacional de Moda Inclusiva 
realizado pela Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Coordena e 
ministra os cursos de moda inclusiva realizados no CTI (Centro de Tecnologia e Inclusão). 
Gestora e empreendedora de projetos relacionados à moda inclusiva.
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O 
presente artigo tem por finalidade abordar a concepção, construção e trajetó-

ria do projeto chamado Moda Inclusiva. Para Diane Crane a moda é o estudo da 

escolha do vestuário de como as pessoas interpretam determinada forma de cul-

tura para seu próprio uso, forma essa que inclui normas rigorosas sobre a aparência que se 

considera apropriada num determinado período, sendo uma das mais evidentes marcas 

de status social e de gênero. Quando pesquisado o nome “moda” na internet, temos como 

uma das respostas no Wikipedia “… que a moda pode ser considerada o reflexo da evolu-

ção do comportamento. Uma espécie de retrato da comunidade. É uma linguagem não 

verbal com significado de diferenciação. Instiga novas formas de pensar e agir”. Assim,  

conclui-se que a moda é um retrato do que acontece na sociedade em termos sociais, polí-

ticos e econômicos, isso reflete no surgimento e crescimento da moda inclusiva levando 

em consideração o momento histórico que as pessoas com deficiência se encontram.

Sempre gostei de moda e sempre achei um máximo, sempre tive muita dificul-

dade em achar roupas que eu pudesse vestir sozinha, porque botão eu tenho 

dificuldade, e eu falava como assim? tem que fazer alguma coisa, tem que exis-

tir alguém que se interesse por desenvolver alguma peça não só para mim, mas 

que facilite a vida das pessoas que tenham alguma deficiência.

Foi na época que abriu o concurso, o primeiro concurso de moda inclusiva, aí eu 

estou desde o começo como modelo voluntária, para representar as peças que os 

estilistas e os estudantes desenvolvem para pessoas que não têm os membros.

Uma roupa que facilita a pessoa que não tem os membros para vestir, ela não 

pode ter botão. Ela tem que ser com velcro ou alguma coisa com elásticos, que 

facilita a pessoa vestir. As pessoas surpreendem de ter essa possibilidade de 

encontrar roupas que elas possam vestir e ficar na tendência, seguir a tendên-

cia, e isso para a autoestima é fantástico.

Carolina Custódio – Programa especial / TV Brasil / 11/12/2012
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Para começar a entender as atuais necessidades desse 

público, é importante olhar para o passado e conhecer um 

pouco da sua trajetória histórica e de seu posicionamento 

na sociedade ao longo dos anos.

No âmbito acadêmico, raros são os trabalhos que envol-

vem a análise de aspectos socioculturais relacionados com 

as experiências de pessoas com deficiência, principalmente 

no que diz respeito ao consumo (FARIA e CASSOTTI, 2012). 

Ao buscar dados sobre o tipo de tratamento prestado às pes-

soas com deficiência na Idade Antiga e na Idade Média, che-

ga-se, na verdade, à conclusão de que muito pouco se sabe 

a esse respeito. A maior parte das informações provém de 

passagens encontradas nas literaturas grega e romana, na 

Bíblia (os dois Testamentos), no Talmude (interpretações da 

lei oral judaica) e no Alcorão (livro sagrado do Islã). Encon-

tra-se, por exemplo, uma recomendação feita por Maomé, 

encorajando que se alimentem e se abriguem “aqueles des-

providos da razão”, tratando-os com amabilidade (SALETE 

e ARANHA, 2001). Em Esparta, na Grécia Antiga, os imatu-

ros, os fracos e as pessoas com deficiência eram propositalmente eliminados. “Consta que 

os romanos descartavam-se de crianças deformadas e indesejadas em esgotos localizados, 

ironicamente, no lado externo do Templo da Piedade” (CENTRO RUI BIANCHI, site). Para 

entender e aceitar tais procedimentos é preciso que eles sejam olhados através das lentes 

do contexto da organização social, política e econômica vigente naquela sociedade. 

Ainda na Idade Antiga, observa-se o funcionamento de uma organização sociopolítica 

fundamentada no poder absoluto de uma minoria, associada à total exclusão da maioria 

no âmbito das instâncias decisórias e administrativas da vida em sociedade. Nesse cená-

rio, a pessoa com deficiência, como qualquer outro indivíduo do povo, também parecia 

não ter importância enquanto ser humano, já que sua exterminação (abandono ou expo-

sição) não demonstrava ser problema ético ou moral (FARIA e CASSOTTI, 2012). 

Avançando pela história, Salete e Aranha (2001) relatam em seu artigo que “a única 

ocupação para as pessoas com deficiência encontrada na literatura antiga é a de bobo ou 

de palhaço, para a diversão dos senhores e seus hóspedes”.

Conforme ainda o artigo desses autores, com o advento do cristianismo, a situação se 

modificou profundamente, pois todos os seres humanos passaram a ser considerados 

filhos de Deus em nível de igualdade, possuidores de uma alma e, portanto, merecedores 

do respeito à vida e a um tratamento digno. O Novo Testamento faz referências ao cego, 

Figura 1: 
Carolina Custodio
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deficiente físico e ao leproso, a maioria dos quais, além de pedintes, eram ainda rejei-

tados pela comunidade, seja pelo medo da doença, seja porque se pensava que Deus os 

estava punindo com a miséria ou com a doença.

A síntese de tais informações, entretanto, vai pouco além do fato de que a existência 

das pessoas hoje chamadas com deficiência era registrada e conhecida. Tais informa-

ções se prestam apenas para nos mostrar que a abordagem ao diferente devido às suas 

deficiências pessoais, variava de grupo para grupo, de cultura para cultura. Assim é que 

alguns grupos matavam-nos; outros advogavam a convivência amigável; outros, ainda, 

puniam-nos por considerarem a doença, a fraqueza e a deficiência resultantes de pos-

sessão demoníaca e, nesses casos, sendo a punição a única forma de se livrar do pecado, 

da possessão e de reparar os pecados. Assim, observa-se que o assunto “pessoas deficien-

tes” foi relegado ao contexto da organização sociopolítico e econômica de cada sociedade 

humana do passado; estava associado ao conjunto de crenças religiosas e filosóficas que 

determinavam o tipo de relação que a sociedade mantinha com o diferente.

Seguindo pela linha histórica do tempo, muitos séculos se passaram até chegar aos dias 

atuais. Com efeito, só em meados dos anos 1950 do século XX as pessoas com deficiên-

cia começaram a se organizar e a exigir políticas públicas que lhes assegurassem direitos 

básicos, conforme a própria ONU (Organização das Nações Unidas) havia estabelecido 

na declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1976. Esse movimento começou a se 

fortalecer quando, nesse mesmo ano, a ONU proclamou 1981 o Ano Internacional das 

Pessoas Deficientes (AIPD). Com o lema “Participação plena e igualdade”, o objetivo foi 

colocar em prática um plano de ação em nível internacional, regional e nacional, com 

ênfase na equiparação de oportunidades, reabilitação e prevenção de deficiências. Inspi-

radas pelo AIPD, e de imediato, milhares de pessoas com deficiência, ao redor do mundo, 

se deram conta de que eram cidadãos plenos de direitos. Sentiram-se, então, estimuladas 

a mobilizar seus pares para mudar a realidade injusta que viviam. 

O Ano Internacional também contribuiu para difundir junto à sociedade o conceito de 

que, contrariando mitos, as pessoas com deficiência não formam um segmento homogê-

neo, pois pessoas com deficiência intelectual, visual, auditiva ou com múltiplas deficiências 

enfrentam barreiras diferentes, de natureza distinta e que devem ser superadas de modo 

diverso. Embasada nas discussões promovidas pelo AIPD, a Assembleia Geral da ONU 

promulgou, em 2010, a resolução A Realização dos Objetivos do Milênio para as Pessoas 

com Deficiência para 2015 e além. Levando em consideração a importância e o alcance da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, esse documento promove a inte-

gração da deficiência nos Objetivos do Milênio, incentiva maior participação das pessoas 

com deficiência nos processos de desenvolvimento econômico e apela para uma Reunião 

de Alto Nível sobre deficiência e desenvolvimento, realizada em 2012 (SÃO PAULO, 2011). 
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Em meio a tantas conquistas alcançadas, inclusive mediante criação de leis, como a Lei 

de Cotas (art. 93 da Lei nº 8.213/91) que estimula a inserção dessas pessoas no mercado 

de trabalho. Com isso, além de elevar a sua autoestima, cria condições para a obtenção 

de renda e uma integração na sociedade. Sem dúvida, faz desse público um novo grupo 

de consumidores, incluindo o vestuário, em que é indiscutível a importância da moda no 

dia a dia de todos os cidadãos. 

Nesse cenário é criada a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

de São Paulo, em 6 de março de 2008, quando o então governador de São Paulo, José Serra, 

criou a LEI COMPLEMENTAR Nº 1.038. O Decreto que a organizou, nº 52.841, foi publi-

cado dias depois, em 27 de março de 2008, data de posse da Secretária de Estado dos 

Direitos da Pessoa com Deficiência, dra. Linamara Rizzo Battistella.

O 2º artigo da Lei que a criou estabelece que “à Secretaria de Estado dos Direitos da 

Pessoa com Deficiência cabe exercer funções que contribuam para a adequada condução 

das políticas públicas que visem à melhoria da qualidade de vida das pessoas com defi-

ciência e de suas famílias”. Isto é, a partir do dia em que foi criada, projetos e ações foram 

pensados, desenvolvidos e implementados para melhorar a qualidade de vida e promover 

a cidadania e inclusão das pessoas com deficiência, sendo um deles o Concurso de Moda 

Inclusiva (MODA INCLUSIVA, 2013).

Embasado na missão e na visão da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência de garantir o acesso das pessoas com deficiência no Estado de São Paulo a 

todos os bens, produtos e serviços existentes na sociedade e na visão de tornar-se refe-

rência mundial em articulação, implementação e monitoramento da inclusão social de 

pessoas com deficiência até 2015, foi realizado o 1º Concurso de Moda Inclusiva.

Como consta na Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 

(2006), “pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de natureza física, 

intelectual, mental ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem 

obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas”. Essa defi-

nição, no entanto, foi modificada recentemente. Hoje, a restrição ao um modo de viver 

pleno tem como foco não apenas a pessoa, mas a interação dela com o meio ambiente 

onde vive, o qual pode ter barreiras que tanto podem piorar como melhorar a qualidade 

de vida do indivíduo (SÃO PAULO, 2012).

Alinhado com essa definição, pautamos o conceito da moda inclusiva também baseado 

no Desenho Universal, um conceito que propõe o desenvolvimento de ambientes, objetos 

e produtos que possam ser utilizados pelo mais amplo espectro de usuários, incluindo 

crianças, idosos e pessoas com restrições temporárias ou permanentes (SECRETARIA DO 

ESTADO DO DIREITO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, site), como, por exemplo, um cadei-

rante não tem acesso a uma loja, a barreira não é da pessoa mas sim do ambiente que não 
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está preparado para atender a todos, a moda inclusiva tem 

como um dos objetivos essa democratização.

Um dos objetivos do concurso é, primeiro, levar para 

os estudantes e profissionais a temática da deficiência. 

Mostrar a importância dos conceitos de sustentabilidade, 

do desenho universal, da autoestima e do autocuidado. 

Novos valores que devem pautar novos negócios, levando 

em conta a ética e a responsabilidade social. Nada melhor 

do que conhecer o assunto para avançar na quebra de para-

digmas: jovens que na maioria das vezes nunca tinham 

tido um contato próximo com a temática encontram uma 

ocasião para escutar as necessidades dessas pessoas. E 

assim se sentem estimulados para encontrar novas solu-

ções (MODA INCLUSIVA, 2014). Consequentemente, os 

estudantes que chegam às etapas finais do concurso são 

designers promissores capazes de alinhar as questões de 

estilo, elegância e funcionalidade às necessidades especí-

ficas da moda inclusiva. Os exemplos de soluções já são, 

felizmente, vários: modelagens diferenciadas com abertu-

ras estratégicas, novos tipos de fechamento da roupa com 

velcro, ímã ou zíperes fáceis de manipular, etiquetas em Braille, bolsos em lugares estra-

tégicos. Pensar simplesmente em alterar um tipo de costura pode mudar o bem-estar de 

uma pessoa que está sempre sentada numa cadeira de rodas e isso é fascinante. 

O concurso também estimula novas pesquisas em vários setores, no acadêmico já 

encontramos mais estudantes realizando trabalho de conclusão de curso em graduação, 

e o tema em mestrados e doutorados ganha proporção internacional e nos ajuda a dis-

cutir essa temática tão importante que é moda, esse papel cultural, esse papel absoluta-

mente inovador que tem a moda, vestuário na vida das pessoas e no espelho que reflete 

as mudanças da sociedade. Mostra estar cumprindo sua missão, sensibilizando alunos 

e profissionais sobre a presença desse novo segmento que também desvincula a pessoa 

com deficiência do estado de enfermo e potencializa seus aspectos positivos. Percebemos 

também que a mídia em geral está mais receptiva ao assunto. Com isso, o nome do pro-

jeto foi absorvido até mesmo pelo mercado, que está acordando para a nova e necessária 

realidade da moda inclusiva.

Já podemos encontrar lojas especializadas em moda inclusiva no Brasil, e a maioria 

delas está envolvida com o concurso de alguma forma como apoiadores e participantes: 

a Sweet Angels, a Adaptwear, a Lira e Lado B, esta última citada lançou manequins adap-

Figura 2: 
Carolina Custodio

Funcionalidade:
•  Facilidade de 

vestir e despir.
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tados, como amputados, em cadeira de rodas. Essa nova forma de se comunicar com 

o público é uma grande mudança para o mercado e transformador para mudanças de 

paradigmas.

O conceito de inclusão na moda implica facilitar o cotidiano das pessoas com deficiên-

cia, propondo soluções e inovações ergonômicas, seja nas modelagens das peças, seja em 

seu acabamento. Propõe facilitar os acessos nos ambientes onde a moda é consumida. 

Trata-se de um conceito que se apresenta como uma forma de democratizar todo o pro-

cesso que envolve a moda, não apenas como experiência estética, mas necessária e social. 

No entanto, a moda inclusiva pode também ser utilizada por indivíduos que, de fato, não 

precisem de alguma adaptação, mas que buscam maior conforto. Uma atividade ampla, 

voltada a todos os tipos de corpos que a indústria hoje não contempla. Incluindo pessoas 

com deficiências, incluímos todos. Como, por exemplo, acontece na acessibilidade das 

calçadas, que atende não apenas pessoas com dificuldades de movimento, mas também 

mães com seus carrinhos de bebês, grávidas, pessoas idosas, crianças com mochilas de 

rodinha e até mesmo mulheres de salto alto. 

Dados do IBGE (2010) registram a existência de 45,6 milhões de pessoas com algum 

tipo de deficiência no Brasil. Esses números demonstram uma forte presença de pessoas 

que necessitam ser incluídas ao acesso de produtos e serviços, um grande potencial de 

Figura 3:
Denise Ferreira

Funcionalidade:

COLETE
•  O colete possui ilhós interno nos bolsos esquerdo e direito, que acomodam 

fones de ouvido de aparelhos de música e/ou celular e os mantêm sempre 
presos ao colete, dando maior segurança e liberdade para as mãos.

REGATA
•  Abertura total em zíper na lateral facilita o ato de vestir e despir.

CALÇA
•  Calça com modelagem sarouel é funcional e confortável, por ser mais  

larga no quadril;

•  Zíper frontal que facilita o ato de vestir e despir, o manuseio de sondas  
de medicação e/ou alimentação e demais ações, como ir ao banheiro;

•  Abertura para quem necessita de medicação e/ou alimentação por  
sonda externa;

•  Meia argola fixada nas laterais facilita o ato de vestir e despir,  
para quem tem pouca mobilidade das mãos. Assim é possível fazer  
o movimento de erguer e abaixar a calça com os dedos;

•  Cós com elástico embutido nas costas;

•  Costura imitando bolso traseiro;

•  A calça tem as pernas justas, o zíper na barra facilita o ato de vestir e despir.
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Figura 4:
Ersea Maria

Funcionalidade:

REGATA
•  Detalhe na barra 

feito com strass 
escrito em Braille 
com especificação 
do modelo, como 
cor e tamanho.

SAIA
•  Detalhe no cós 

feito com strass 
escrito em Braille 
com especificação 
do modelo, como 
cor e tamanho.

mercado para esse tipo de moda. Para as pessoas que não estavam sendo contempladas 

pelo mercado é uma possibilidade de ter acesso a produtos e serviços do setor. E, para as 

marcas de vestuário, é uma oportunidade real de conseguir novos clientes.

Para incentivar estudantes participantes e estimular a publicação de artigos científi-

cos, a partir do 5º concurso foi criado um material gráfico distribuído durante o evento 

em que os selecionados publicam suas ideias e croquis inovadores. Segundo a secretária 

dra. Linamara Rizzo Battistella, o traje, a moda, tem muito a ver com o momento social, 

político e econômico que o planeta vive e tem a ver com a sustentabilidade: 

Nós teremos um planeta cada vez mais sustentável, queremos uma moda 

cada vez mais capaz de se rever dentro desse contexto de preservação do meio 

ambiente, mas queremos também que a sustentabilidade alce voos para um 

novo conceito que é a acessibilidade.

O mundo inteiro entende que é preciso falar na sustentabilidade associando 

agora esse conceito da acessibilidade, e um dos objetivos do Concurso de 

Moda Inclusiva é despertar e incentivar os alunos e profissionais de moda a 

pensarem nesse conceito, é uma forma de mostrar para a sociedade que nós 

queremos integrar a todos, todos precisam participar com as suas diferenças, 

respeitando a diversidade humana.

Figura 5
Roberta Riene

Funcionalidade: 

•  Peça dividida em saia e corpete 
tomara que caia.

•  Saia que permite alteração do 
comprimento de acordo com a 
necessidade, de modo que não 
enrosque na cadeira de rodas.
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A moda tem o mesmo significado, independentemente de você ter ou não uma confec-

ção, um estilo, um desenho pensando nas pessoas com deficiência, você precisa pensar 

na acessibilidade no vestuário, seja na etiqueta em braille, seja na forma como você faz 

o transpasse, o fechamento, é preciso imaginar hoje uma nova forma, um novo produto 

porque pessoas com e sem deficiência precisam ter oportunidade de comprar na mesma 

loja com o mesmo estilo dentro do conceito de elegância e funcionalidade, agregar novos 

valores a esse elemento tão importante, que nos veste, que nos enfeita e nos coloca de 

maneira absolutamente pronta para conviver em sociedade.

Temos um novo ciclo econômico, uma forma diferente de pensar o vestuário, a moda, 

para que todos possam desfrutar com conforto, segurança, praticidade e funcionalidade. 

Na questão da deficiência a moda é de grande importância, estamos estimulando um novo 

ciclo econômico, mas acima de tudo estamos dando oportunidades, nós estamos equipa-

rando oportunidades para que todos tenham acesso, e essa palavra distingue o mundo 

atual, quando nós estamos falando em sustentabilidade estamos querendo dizer mais 

gente do lado de cá, mais pessoas participando e menos pessoas do lado de lá, menos 

pessoas fora da sociedade, essa é a acessibilidade que inclui e, portanto, ela faz parte da 

sustentabilidade desse novo conceito que ilumina o mundo e que faz que cada um de nós 

seja mais responsável com o planeta. No coração, porque nós estamos falando em pensar 

no outro, nós estamos falando em desenvolver um respeito à diversidade humana, uma 

moda que seduz, uma moda que abraça a todos, finaliza a secretária na abertura do livro 

Moda Inclusiva: queremos corações acessíveis.

Figura 6
Mariara Barreto

Funcionalidade:

JAQUETA
•  Mangas com cotoveleiras e forro de malha; 
•  Abertura na gola e bolsos internos para acomodar fones de ouvido.

REGATA
•  Parte frontal mais curta, evitando volumes ocasionados pela  

dobra do tecido.

CALÇA
•  Calça de cintura alta gera conforto e exclui problemas por  

pontos de pressão na região lombar;

•  Abertura frontal estratégica;

•  Bolsos localizados nas coxas;

•  Joelheira moldada para não comprimir a região;

•  Técnica de costura matelassê nas pernas impedem lesões 
eventuais causadas pelo atrito com a própria cadeira de rodas;

•  Zíper na barra facilita o vestir e despir da modelagem skinny.
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Figura 7
Maria Eduarda, Jessyca Ghirardi e Maria Fernanda

Funcionalidade: 
•  Vestido casual que pode se transformar em fantasia de boneca;

•  Transformação fácil, podendo ser feita pela própria criança;

•  Manga removível por botão de pressão;

•  Abertura dos ombros com botão, facilita o vestir e despir.
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Criações para melhoria da qualidade de vida
Novos produtos, processos e negócios surgem a todo momento impulsionados pelo 

desejo de melhoria, de criar algo novo. A moda para pessoas com deficiência ou moda 

inclusiva, como é mais conhecida, surge com a necessidade de melhorar a vida das pes-

soas que possuem alguma deficiência. 

Uma roupa pode se tornar importante no processo de melhoria da qualidade de vida, 

uma vez que pode contribuir para o resgate da autoestima, podendo ser uma aliada no 

processo de reabilitação. Contribui ainda para dar mais autonomia e consequentemente 

melhorar a participação das pessoas com deficiência na sociedade, reforçando que todos 

têm o direito de viver, trabalhar e estar na moda.

Uma vez que a moda parece estar esgotada no que se refere a ter as reais necessidades 

já atendidas das pessoas sem deficiência, criar para o público com deficiência oferece 

também um novo sentido ao trabalho do designer de moda.

Moda inclusiva e o mercado
Por não se enquadrar nos padrões físicos e estéticos estabelecidos pela sociedade, ao 

longo da história as pessoas com deficiência foram alvo de preconceito e rejeição, mui-

tas vezes sendo ignoradas ou isoladas pela sociedade. Da mesma forma na moda, difi-

cilmente são lembrados como consumidores. A competitividade, no entanto, faz com 

que as empresas busquem inovação como uma forma de se manter ou crescer atraindo 

novos clientes. Na contemporaneidade, nota-se um crescimento das marcas e empresas 

de moda que procuram atender públicos diversificados com diferença de gênero, etnias 

e tamanhos, como no caso da moda “plus size”. Essas, porém, ainda são insuficientes 

quando falamos em suprir as necessidades de pessoas com deficiência. Barreiras físicas e 
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sociais, assim como a falta de informação e o preconceito ainda são entraves. Algumas ini-

ciativas no sentido de mudar essa realidade, contudo, tem surgido no Brasil e no mundo 

com bons resultados. Campanhas de moda como a da marca inglesa Debenhams mos-

tram que essas ações agregam valor aos produtos, geram imagem positiva ao negócio e a 

empresa, além de atender e satisfazer uma parcela maior de consumidores. Mesmo com 

fins comerciais, ações de marketing podem ter efeito positivo para a sociedade contri-

buindo para exposição de novos padrões estéticos e para mudança na visão das pessoas.

Design para todos
Segundo Rocha (1995), o design é um dos traços mais característicos de um produto, 

seja em sua forma, seja em sua aplicabilidade; e o ser humano, seu público-alvo, o foco do 

designer. O design pode ser considerado como uma série de operações realizadas a fim 

de criar objetos, equipamentos ou sistemas, e quando se trata de moda, para melhorar a 

qualidade, conforto e beleza do produto final de acordo com as necessidades dos consu-

midores. De acordo com Araújo, autor do livro Engenharia de produto e design, o design de 

produto deve ser guiado por princípios científicos, com o uso de informações técnicas, 

criatividade, e alcançar o máximo de economia e eficiência. Design tornou-se parte essen-

cial de qualquer produto, e é utilizado na indústria de moda como indicador de criativi-

dade, elegância e qualidade do produto. No entanto, o design de moda como ferramenta 

de criação para produção em massa não atende as especificidades de pessoas com condi-

ções de saúde únicas e hábitos corporais distintos. As necessidades do utilizador devem 

ser consideradas como características de um produto e incluídas em seu design com base 

nas características do corpo humano e nas limitações individuais. 

Segundo o Norwegian Design Council (2010), o design pode ser simplesmente descrito 

como um processo de exame de um problema e criação de uma solução. O design para 

pessoas com deficiência traz a perspectiva de pessoas reais para este problema, inspi-

rando novas ideias e soluções inovadoras.

Da teoria à prática: caso da Lira
A Lira nasceu com o objetivo de criar produtos, antes inexistentes no mercado, com 

foco na solução de problemas e no design para todos. São roupas confortáveis, versáteis, 

se adaptam a diversos tipos de corpo e necessidades, com estética visual estrategicamente 

pensada e funcional, alinhadas aos desejos de moda. São roupas com conceito de inclusão, 

na medida em que também podem ser usadas por pessoas sem deficiência. 
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Após muitas pesquisas e trabalhos durante a faculdade e durante as participações no 

Concurso Moda Inclusiva promovido pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Defi-

ciência de São Paulo, decidiu-se por criar uma marca para criar coleções para pessoas 

com alguma deficiência. Desde então foram criadas peças para pessoas com deficiência 

visual, cadeirantes, esportistas e pessoas com nanismo. 

Interconexões: Brasil e Rússia
Com as atuais políticas de inclusão e o aumento de pessoas com deficiência no mer-

cado de trabalho, observamos uma necessidade de mudança na visão da sociedade em 

relação ao acesso da pessoa com deficiência, seja pela estrutura arquitetônica e ofereci-

mento de serviços, seja pela moda. A sociedade está aprendendo que é importante a inclu-

são e que todos são beneficiados, numa relação em que todos aprendem e se respeitam.

Novas empresas, fóruns, congressos e concursos, não só no Brasil, mas no exterior, 

estão nascendo e alavancando o conceito de moda inclusiva. Entre muitos lugares onde o 

conceito ainda está emergindo, a Rússia foi o país com a qual a Lira teve a oportunidade de 

trocar experiências, conhecer o mercado, pesquisar e conseguir desenvolver seus projetos.

A Rússia é um participante ativo em muitos eventos de moda no mundo, ao mesmo 

tempo que traz para seus eventos, como a Semana de Moda, em Moscou, um grande 

número de estilistas estrangeiros. Por consequência, a capital se tornou o centro de atra-

ção de grandes eventos de moda e ponto importante no Leste Europeu para dissemina-

ção de tendências. Apesar de na última década muitos novos projetos de moda inclusiva 

terem surgido por toda a Rússia, como concursos, palestras, fóruns e desfiles, o mercado 

conta com apenas duas empresas nacionais que abastecem o mercado com produtos 

adaptados de moda, a Ortomoda e Estúdio de Design Galina Volkova. Com base nesse 

quadro, surge em 2011 o concurso Internacional de Moda e Acessórios para Pessoas 

com Deficiência – Bezgraniz Couture, promovido pela organização BezGraniz, na cidade 

de Moscou, com o objetivo de estimular a criação e a produção de peças de moda com 

design universal.

A Lira representou o Brasil na final em 2012 levando duas coleções de moda adap-

tada: uma para crianças com deficiência visual e uma para mulheres cadeirantes. Ao 

mesmo tempo que participava do concurso, produzindo novas peças, Inayê Brito, sócia 

fundadora da Lira, desenvolvia sua pesquisa de mestrado sobre o mercado de moda 

inclusiva em Moscou, pela Universidade Russa da Amizade dos Povos. A distância entre 

as designers – Júlia, que esteve entre Londres e São Paulo, e Inayê – as levou a trabalhar 

e desenvolver seus projetos através de plataformas virtuais, mostrando que as barreiras 

podem ser superadas.
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A experiência agregou à marca um novo olhar sobre o mercado internacional. Os méto-

dos de criação de designers de outros países e a receptividade aos produtos com estilo 

brasileiro pelas russas ajudaram a fortalecer o objetivo do trabalho. Igualmente os exem-

plos brasileiros serviram de modelo para outros designers e empresas desenvolverem 

ações de moda para pessoas com deficiência visual, como o desfile de Cristine Wolf para 

a Mercedez Benz-Fashion Week, em 2014, e o novo concurso “Step in to the Light”, em São 

Petersburgo, exclusivo para criações de moda para cegos.

Levar do Brasil uma rica bagagem em estudos e projetos de moda inclusiva, promo-

vidos pela Lira, foi um fator determinante para as coleções e estudos ganharem reper-

cussão e disseminarem o conceito de design universal aplicado ao vestuário como uma 

oportunidade de desenvolvimento de mercado.

A moda ao alcance das mãos
O tato como a aferição do visual para os deficientes visuais mais do que orienta a existên-

cia dentro dos ambientes, ele incorpora a linguagem do concreto como uma consciência 

de limites e suprime a necessidade de memória visual (SCHIMID, 2005). O sistema Braille 

é um exemplo de experiência tátil e de concretização da linguagem e comunicação dos 

deficientes visuais. Por isso, o estímulo tátil é de fundamental importância para o desen-

Figura 1
Modelo infantil fazendo a 
leitura do bordado em Braille.
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volvimento infantil, em especial para as crianças que necessitam aprender o sistema. Elas 

precisam ser estimuladas ao máximo a perceberem e identificarem diferentes texturas, for-

mas e objetos, pois para as crianças cegas de nascimento a coordenação das duas mãos e 

a coordenação ouvido/mão precisa substituir a coordenação olho/mão estabelecida pelas 

crianças que enxergam. Dessa forma, assim como os brinquedos, as roupas podem se tor-

nar um importante aliado de aprendizagem e estímulo.

As peças Primavera e Outono foram inspiradas na obra de Vivaldi e de Antoine de 

Saint-Exupéry, nas bailarinas de Fernanda Bianchini e nos jogos e brincadeiras para 

crianças cegas. Tinham como enfoque principal o desenvolvimento dos sentidos pri-

mordiais para as crianças, como o tato, a audição e o olfato, por meio do estímulo das 

sensações. Como enfatiza a famosa frase em O pequeno príncipe, obra literária infantil, 

“o essencial é invisível aos olhos”, o essencial das roupas foi logo percebido e identifi-

cado pelas bailarinas que descobriram os detalhes “invisíveis” das roupas assim que as 

vestiram, como o bordado em pérola do corpete com a frase em Braille, os seis botões 

removíveis da blusa que combinados formavam todo o alfabeto Braille, as texturas dife-

renciadas das folhas na saia que lembravam o jogo de memória para cegos, o perfume 

de lírio das flores aplicadas e o som dentro dos botões.

Figura 2
Looks Primavera e Outono.
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Já a coleção Era uma vez... foi inspirada no universo infan-

til de fábulas russas. As texturas dos bordados e as aplicações 

nas barras das peças foram pensadas para estimular o lado 

pedagógico e proporcionar à criança uma experiência lúdica. 

Haviam aplicações em Braille com o ensinamento moral das 

fábulas que continham por exemplo a mensagem de respeito 

às diferenças. Bolsos para bengala, texturas em relevo e eti-

quetas em Braille eram algumas das adaptações nas peças. 

As roupas não se diferenciavam visualmente pelo aspecto 

da adaptação, ou seja, podiam ser usadas por crianças com 

e sem deficiência visual, havendo consequentemente uma 

inclusão dos dois lados, ou seja, pais e crianças sem deficiên-

cia passariam a conhecer o Braille e as histórias, e crianças 

cegas que passaram a ter mais autonomia no vestir e estímulo 

da leitura.

Moda para pessoas com nanismo
O nanismo foi umas das inúmeras deficiên-

cias pesquisadas pela Lira para desenvolvimento 

de coleções baseadas no design universal que 

englobasse também pessoas com baixa estatura. 

Nanismo é caracterizado por ser uma condi-

ção médica ou genética em que, normalmente, 

um indivíduo adulto mede 1,24m ou menos, 

havendo casos com estatura ligeiramente maior 

(Little People of America, 2010). Na legislação 

brasileira, o nanismo passou a ser considerado 

uma deficiência física somente no final de 2004.

Uma pessoa com nanismo tem tantas difi-

culdades em acessibilidade e inclusão social 

quanto outros deficientes físicos. Estas dificul-

dades vão desde pedir informação em balcão 

público até encontrar uma roupa adequada a 

sua estatura. Nos estudos realizados de design, 

proporção e ergonomia aplicados ao vestuário, 

foram levantadas algumas estratégias que pro-
Figura 4
Vestidos para mulheres com nanismo.

Figura 3
Vestido infantil da 
coleção Era uma Vez.
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fissionais podem aplicar em suas criações e até mesmo a própria pessoa com nanismo 

pode adotar para combinar peças adequadamente e disfarçar a baixa estatura. 

Para pessoas com acondroplasia, o tipo mais comum de nanismo em que os membros 

além de serem pequenos em relação à cabeça são mais largos (coxas grossas), deve-se 

evitar mangas bufantes e peças amplas. Os recortes ou listas verticais dão a impressão 

de maior estatura e magreza à pessoa. Vestidos longos ou recortes horizontais fornecem 

a impressão de encolhimento. O decote em “V” e barras assimétricas dão sensação de 

todas as linhas do corpo se voltarem para cima, ou seja, a impressão de altura maior. 

Peças monocromáticas ou com jogo de cores em gradiente, partindo de uma tonalidade 

escura de baixo para cima, é uma possibilidade de combinação colorimétrica para pes-

soas com baixa estatura. Destacar a parte superior do corpo com acessórios de cabeça, 

colares, e peças com leves franzidos e detalhes no busto pode ser aplicado as criações de 

pessoas com nanismo para dar a impressão de serem mais altas.

Moda sobre rodas para todas as ocasiões
A prática esportiva para pessoas com 

deficiência física melhora a condição física 

e estimula o ganho de independência, 

pois ajuda a desenvolver as sensibilidades 

motora (ritmo, flexibilidade, coordenação) 

e cognitiva (atenção, raciocínio, percepção 

espaço-temporal), contribuindo ainda com a 

prevenção de doenças secundárias, além de 

possibilitar maior sociabilização, controle 

da ansiedade e melhoria da autoestima.

O Brasil possui uma importante partici-

pação nas Paralimpíadas e por essa razão há 

uma necessidade especial de vestuário que 

possa facilitar a vida dos atletas e também 

contribuir para a melhoria de seu desem-

penho. Além disso, desenvolver um projeto 

de vestuário que melhore as condições para 

a prática esportiva, configura-se como um 

incentivo e uma importante ferramenta de 

colaboração para as atividades de reabilita-

ção que abrangem os esportes.



152

Projetar uma roupa esportiva que melhore o desempenho do cadeirante durante a 

atividade e que considere suas limitações e necessidades exige muito estudo. Foi desen-

volvido um uniforme para atletas cadeirantes, praticantes de basquete, a partir do ponto 

de vista estético, funcional e construtivo, considerando aspectos biomecânicos do corpo 

humano como: área corporal, sistema esquelético, sistema muscular, amplitude de movi-

mento dos membros superiores, antropometria e pele humana.

A partir dos problemas e dificuldades observados na prática esportiva por jogadores 

cadeirantes de basquete, algumas adaptações e melhorias foram propostas: a utilização 

de tecidos tecnológicos de secagem rápida, alta respirabilidade e com tratamento bacte-

ricida, camisetas regatas sem mangas e com decote “V” que facilitam a movimentação 

e uma abertura na lateral inferior da blusa que dá bom caimento na altura do quadril. 

Para a calça, a modelagem foi ampliada na região do quadril no traseiro da peça e o com-

primento das pernas acrescido para se encaixar perfeitamente ao corpo sentado. O zíper 

na barra permite maior abertura da calça, facilitando o vestir e o ajuste da boca com o 

calçado. Calças com forro, frequentemente utilizado em uniformes esportivos foram eli-

minados, pois se enroscam facilmente nas pernas e incomodam a movimentação inter-

ferindo no conforto. Gancho mais baixo e cintura mais alta solucionam o problema do 

aperto da calça na virilha. Por fim, reforços acolchoados de tecido e costura dão proteção 

nas laterais e entre os joelhos da calça, ajudando a evitar os ferimentos ocasionados por 

pressão e atrito dos cintos e parafusos que prendem os cintos à cadeira.

Figura 5 
Roupa criada 
para atleta 
cadeirante.
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Nas últimas décadas, ações de inclusão 

social de pessoas com deficiência tem aumen-

tado. Esse nicho de mercado vem crescendo e 

o tema tem ganhado maior relevância também 

por causa da Lei de Cotas (Lei 8.213/91), que 

estabelece uma reserva percentual de vagas 

nas empresas aos trabalhadores com deficiên-

cia. Pensando na necessidade que surge de 

uma roupa para o trabalho, foram desenvol-

vidas peças formais. Com inspiração no des-

lizar do cisne, na música de Saint-Saëns e no 

balé de Tchaikovski, Lago dos cisnes, as roupas 

possuem adaptações, como modelagem para 

a posição sentada, bolsos em locais acessíveis, 

calça com elástico nas costas, aberturas late-

rais com zíper, botão magnético e colchetes no 

fechamento da camisa. Os babados valorizam 

o colo e a parte superior do corpo, e o colete 

curto é ideal para não prender na cadeira. Os 

tecidos são macios e possuem elasticidade, o 

que contribui para o conforto e a facilidade no 

vestir da peça.

Já a coleção Asas do Brasil foi inspirada na beleza e riqueza de cores dos pássaros brasi-

leiros e é um convite à superação para seguir uma vida mais livre e leve como os pássaros. 

As roupas são versáteis, podendo ser utilizadas não só para o trabalho como para festas e 

momentos de lazer.

As peças foram elaboradas para atender a ergonomia de uma pessoa na cadeira de 

rodas e dão atenção especial às limitações do corpo do cadeirante. Os tecidos possuem 

tratamento bactericida, evitam a proliferação de doenças da pele comuns para cadeiran-

tes. As malhas utilizadas possuem maior elasticidade e conferem às roupas mais ampli-

tude de movimento e flexibilidade. Inspirado no formato das asas, algumas peças vêm 

com mangas amplas que permitem o livre movimento na cadeira de rodas. 

Com modelagem mais solta, os modelos se ajustam facilmente a diversos tipos de cor-

pos e permitem a circulação sanguínea na região das pernas. Tudo pensado para valorizar 

a parte superior do corpo, como colo, ombros e braços, e disfarçar a parte inferior. Os 

abotoamentos, fechos e faixas foram estrategicamente posicionados para facilitar o vestir 

e despir, proporcionando principalmente maior conforto e autonomia.

Figura 6
Modelo em desfile com peça da Lira.
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Considerações finais
A inclusão social ou a integração das pessoas com deficiência na sociedade envolve a 

transformação dos indivíduos ativos na vida social, econômica e política, assegurando o 

respeito por todos. Pode-se notar que a inclusão e igualdade é um processo gradual e que 

é alcançado quebrando preconceitos e estereótipos.

É preciso dar as condições para que a pessoa com deficiência possa desenvolver e mos-

trar suas potencialidades e reais dificuldades, isto porque a maior parte da sociedade des-

conhece as reais condições. 

O surgimento gradual de projetos de moda inclusiva, por sua vez, define a tendência 

para o desenvolvimento não só de roupas funcionais, mas também ações inclusivas em 

outras esferas sociais, mudando a imagem da pessoa com deficiência e transformando-a 

em um membro ativo da sociedade com direitos iguais. 

O principal objetivo da Lira é oferecer às pessoas com deficiência a oportunidade de 

viver mais confortavelmente, sem prejuízo de seus direitos e dignidade, contribuindo 

para maior integração na sociedade e bem-estar social. Sabe-se que para isso é necessário 

mudar a percepção do mercado sobre as pessoas com deficiência, seja por meio das suas 

qualidades individuais como consumidores, seja pela possibilidade de diversificação 

de mercado e crescimento econômico. A nossa função como designers de moda é criar 

novos caminhos para melhorar esse panorama, desenvolvendo um mundo de pessoas 

mais conscientes e contribuindo para o bem-estar de todos.

Figura 7
Coleção apresentada em Moscou.
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E
sta pesquisa dialoga com as áreas da moda, do design e da saúde. A partir da revi-

são bibliográfica nas três áreas mencionadas, explora estas relações e apresenta 

algumas mudanças de paradigmas. A dimensão multidisciplinar, assim como a 

transposição de conceitos entre as áreas, não possui a intenção de esgotar o assunto, mas 

sim de dialogar com as diferentes áreas utilizando uma linguagem comum. Após esta 

revisão, apresenta-se alguns aspectos para serem considerados por designers no desen-

volvimento de projetos vestíveis – aqueles que abraçam o corpo. 

A moda, um fenômeno sociocultural sempre atual
Etimologicamente, moda vem do latim modus, que significa medida, ritmo, mas tam-

bém jeito, maneira. É entendida como um sentido amplo que abrange as transformações 

periódicas nos diversos setores da atividade social de tal forma que se poderia falar em 

modas políticas, religiosas, científicas, estéticas etc. É neste sentido amplo que a moda 

é inerente às sociedades não tradicionais e compreendida como um fenômeno social 

(SOUZA, 1987; LAVER, 1989; LIPOVETSKY, 1989; BALDINI, 2005; SEELING, 2000 e 2011; 

BAUDOT, 2000; CRANE, 2006, BOUCHER, 2010; dentre outros).

O segundo sentido, de acordo com Souza (1987), um pouco mais restrito e mais 

conhecido, descreve a moda pelas mudanças periódicas nos estilos de vestimenta e nos 

demais detalhes da ornamentação pessoal. A autora refere-se à criação e desenvolvi-

mento de produtos materiais. Castilho e Martins (2005) complementam essa ideia ao 

dizer que a moda é um sistema de linguagem, um discurso de ideias transformadas em 

produtos, e que estes, por sua vez, refletem os valores e preocupações socioculturais 

pela interpretação subjetiva de seu criador, o designer, conceito este reforçado por Pre-

ciosa (2004, p. 30), ao dizer:
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[a moda] como forma absolutamente singular de sintonizar ideias, sensações, 

que vão modelando o contemporâneo, encarnando-as. Neste sentido, ela, em 

certa medida, pode nos oferecer um diagnóstico do mundo em que vivemos. 

Nas suas mais variadas manifestações, ela nos propõe modos subjetivos que 

serão vestidos por nós.

Tanto no sentido amplo como no mais restrito, percebe-se que a moda não é um fenô-

meno isolado do mundo, mas parte dele, e reúne os mais diversos e variados assuntos que 

podem ser apropriados pela cultura material ou imaterial. Parte-se do pressuposto de que 

a moda é fenômeno sociocultural, como este fenômeno originou-se? O sistema de moda 

tem origem no século XIV na Europa Ocidental, passando a ser uma regra social de manei-

ras caracterizada por uma duração breve que consiste na mudança periódica dos hábitos 

e estilos em diversos fatores, exclusiva, a princípio, da aristocracia ocidental. Os autores 

mencionados associam sua ascensão a complexas causas, destacando-se: 

a) A passagem da sociedade fechada para a sociedade aberta que valoriza o presente 

pronta para receber a mudança e inovação foi, segundo Baldini (2005), incentivada pelo 

comércio. As sociedades abertas que valorizam a novidade, o presente, são um dos pila-

res da efemeridade do sistema de moda. Na sociedade atual, o quão efêmero seria um 

modismo ou um produto? Atualmente, existem duas correntes opostas, ambas discuti-

das no âmbito do desenvolvimento de produtos: Fast-fashion e Slow-fashion.

Fast-fashion – difundida em maior escala, é caracterizada por Joy at. al. (2012, p.273) 

como “coleções de vestuário de baixo custo que imitam as tendências de moda de luxo”. 

Utilizam-se de mão de obra barata, salários baixos e, em alguns casos, da exploração da 

mão de obra. São produtos de baixa durabilidade com lançamentos semanais que impul-

sionam o consumismo. Acrescenta-se que este mercado, no âmbito desta pesquisa, não é 

considerado como design de produtos, uma vez que, por serem seus artefatos baseados na 

cópia, não se caracteriza como um fabricante criativo, o que não condiz com a definição 

de design defendida pelo International Council of Societies of Industrial Design (ICSID).

Slow-fashion, segundo Clark (2008), caracteriza-se por questionar a efemeridade dos 

produtos sazonais, defender que a moda atual é uma escolha e não uma imposição, e uti-

lizar, normalmente, mão de obra realizada por cooperativas, muitas vezes organizações 

não governamentais (ONGs). Esta corrente assume que os produtos são realizados, mui-

tas vezes, em parceria, e que não há período de lançamentos preestabelecidos, e ainda se 

preocupa com o ciclo de vida do produto – da procedência ao descarte. Por essas caracte-

rísticas o Slow-fashion assemelha-se ao conceito de moda sustentável. 

b) Os grandes avanços tecnológicos na indústria têxtil. Segundo Lipovetsky (1989), 

Mesquita (2004) e Boucher (2010), a Europa recuperada após a Guerra dos Cem Anos pro-
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porcionou uma demanda comercial maior, tanto no sentido de troca de produtos como 

também na inovação tecnológica. É neste sentido que os autores associam a moda ao 

comércio e à tecnologia. Avanços tecnológicos são utilizados no desenvolvimento da 

indústria do vestuário há séculos.

c) A expansão econômica fortalecida pelo comércio. Para Boucher (2010), a indús-

tria têxtil, em volume e variedade de produtos, é a mais importante do século XVI, em 

resposta ao crescente mercado em expansão do século anterior. Neste sentido, a moda 

estava e está associada ao consumo, ao negócio e ao comércio. O consumismo desen-

freado possui o seu auge na década de 1980, período chamado por Lipovetsky (1989) de 

moda consumada, uma expansão da moda aberta. Atualmente, ou melhor, há algumas 

décadas, defende-se o conceito de consumo consciente com princípios sustentáveis nas 

esferas econômicas, ambientais e socioculturais (MANZINE e VEZOLLI, 2002; FLETCHER 

e GROSE, 2011; RONCOLETTA, 2014, dentre outros).

d) A emergência e o fortalecimento do antropocentrismo. O teocentrismo vigente na 

Idade Média é substituído pelo antropocentrismo. Paralelamente, segundo Mesquita 

(2004), cresce a cultura hedonista, estimulando os desfrutes de prazeres frívolos e a fan-

tasia estética, que se relacionaram, a princípio, com a competição entre classes e, poste-

riormente, com o esteticismo discutidos no ítem E.

No final do século XX, por um lado, encontra-se propostas e imposição de tendências 

como nos áureos tempos da alta-costura, e, posteriormente, do prêt-à-porter, por outro, 

porém, encontra-se mais opções de escolha hoje do que nos anos 1950. A valorização do 

indivíduo, ou seja, a individualização é outro pilar da moda que gera um paradoxo, ao 

mesmo tempo que o indivíduo se diferencia, esteticamente, por exemplo, ele está sub-

metido a regras coletivas e à padronização, seja dos modos de vestir ou das maneiras de 

se comportar.

e) A competição entre classes. A diferenciação e competição entre classes é outro fator 

sociocultural associado à moda. O mimetismo das roupas, acessórios e cabelos possibili-

taram uma fantasia psicológica e social, isto é, quando o indivíduo se vestia ou se penteava 

seguindo os padrões estéticos da classe almejada, poderia aparentar ser daquela classe. 

Esse processo de in(ex)clusão social pela aparência e pela fantasia psicológica foi outro pilar 

da moda durante séculos e uma das principais abordagens dos sociólogos e psicólogos. 

A distinção socioeconômica pela aparência em sociedades fragmentadas como a con-

temporânea não parece mais possível. Mesquita (2004) acrescenta que, a partir da década de 

1990, os pilares da moda – efemeridade, esteticismo, individualismo e o paradoxo padroniza-

ção/diferenciação – formam uma rede não linear e mais complexa do que a antiga estrutura.

Admite-se que a moda nem sempre foi democrática, sendo a sua história marcada pelas 

distinções sociais por intermédio do processo de inclusão e exclusão da aparência, seja do 
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corpo ou do look. Considera-se, portanto, a moda como um território de sonhos e fantasias, 

lúdica, paradoxal, efêmera, individualizada e diversificada. É um fenômeno sociocultural 

que espelha a sociedade e, “a moda sintetiza o espírito do tempo”, acrescenta o relatório 

Economia e Cultura da Moda no Brasil (2012). Neste sentido, o criador de produtos, sejam 

eles de moda ou não, utiliza-se, muitas vezes, do espírito do tempo para criar.

Pode parecer uma contradição que o designer de moda27 possa manifestar uma pos-

tura ética, ou uma preocupação social, em relação à melhoria da qualidade de vida de 

seus usuários. Se, no início deste milênio, alguns nichos sociais estão preocupados com 

desenvolvimento sustentável, cultura, ética, tecnologia, entre tantos outros assuntos, 

pode-se admitir que cada designer possa oferecer o seu diagnóstico, isto é, manifestar-se 

por meio da criação, refletindo sobre o assunto ou mistura de assuntos que lhe convier, 

transformando-os em produtos. 

Da mesma maneira, os usuários podem escolher aqueles que melhor os satisfizerem. 

Segundo Crane (2006), a moda contemporânea é vista muito mais como uma escolha do 

que como uma imposição. A escolha, por si só, gera o paradoxo de pertencimento/dife-

renciação – pilar da própria moda, e da maior parte da sociedade ocidental. No entanto, a 

escolha, principalmente de produtos, para a maioria dos indivíduos PNE (portadores de 

necessidades especiais) é uma ação quase impossível devido à pequena oferta de artigos 

com as premissas do design para a saúde que incorpore a moda. Este panorama pode 

mudar? Antes de propor uma reflexão sobre a pergunta, faz-se necessário apresentar 

alguns pontos de interseção entre saúde e design, campo mais conhecido no desenvolvi-

mento de produtos hospitalares/clínicos.

Design para a saúde
O design para a saúde possui elos com o design inclusivo que, por sua vez, segue os 

princípios do design responsável. Segundo Cooper (2005), o design para a saúde pode ser 

compreendido como o design que propõe melhorias na oferta de serviços e melhorias na 

experiência de pacientes, portanto, entendido como design que proporciona melhoria 

da qualidade de vida com foco na percepção dos pacientes. A definição é aberta e propõe 

diversas categorias que se entrelaçam. Roncoletta (2014) separou as atividades projetuais 

27  Uma das premissas desta pesquisa é admitir a moda como fenômeno sociocultural, neste sentido não 
seria possível realizar design de moda e sim apropriar-se da moda para o desenvolvimento de produto, 
portanto, parece mais apropriado utilizar-se do termo design para moda, no sentido em que se utiliza da 
linguagem de moda como eixo condutor associado à atividade projetual. Esta é uma discussão terminoló-
gica é muito distante da presente pesquisa, portanto, optou-se pela terminologia utilizada nas instituições 
de ensino: “design de moda”.
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em três categorias que pudessem se relacionar com a saúde, com destaque no cenário 

brasileiro: a) serviço, b) arquitetura, e c) produto e comunicação. 

A presente pesquisa, debruçar-se-á sobre a última. Bonsiepe (1982, p.19) foi um dos 

primeiros pesquisadores do design para a saúde no País. Para ele, os produtos de design 

para a saúde são considerados próteses ou órteses, sendo os primeiros responsáveis por 

substituir a função de um órgão ou membro, e os últimos possuem a “função de potencia-

lizá-lo, corrigí-lo e/ou evitar agravamento de deformidades”. 

O design de produtos, no âmbito desta pesquisa, é compreendido como artefatos 

móveis desenvolvidos pelo homem, ou seja, produtos que possam, literalmente, ser 

transportados pelo homem, na esfera material e semântica.

Reforça-se que o objetivo desta pesquisa não é apresentar as diferentes definições de 

design ou classificar o design de produtos28. Os conceitos aqui delimitados servem para 

limitar o escopo da pesquisa. Compreende-se, portanto, que o design de produtos para a 

saúde são artefatos móveis que possam aprimorar a qualidade de vida de pacientes. Faz-se 

necessário diferenciar o design de produtos para a saúde em duas categorias básicas, de 

acordo com o universo de pacientes: 

a) produtos para o uso NO paciente: artefatos utilizados por vários usuários, tais como 

ferramentas cirúrgicas, termômetros, cama-maca, entre outros; 

b) produtos utilizados apenas pelo paciente: artefatos utilizados por um único usuá-

rio, como próteses e vestuário, conhecidos na língua inglesa como wearable (“vestíveis”), 

são o foco desta pesquisa.

Design de produtos (“vestíveis”) para a saúde

Entende-se como design de produtos “vestíveis” para a saúde artefatos, removíveis ou 

não, utilizados no corpo do usuário-paciente que possam aprimorar sua qualidade de vida. 

A língua inglesa faz uma distinção entre o user e wearer, sendo o primeiro o usuário de 

produtos “não-vestíveis”, como cadeiras e cama-maca, por exemplo; e o segundo, o usuá-

rio de produtos “vestíveis”, caso do vestuário, calçados, entre outros. Essa diferenciação 

semântica auxilia no desenvolvimento de projetos híbridos29 que normalmente podem 

28   Ver: DODD, Frank Anthony Barral. Tese de Doutorado: Análise quantitativa da ocorrência de imagens de 
produtos na bibliografia de design para verificação de fidedignidade do conjunto destas imagens como represen-
tação do campo de atividade do design de produto. São Paulo: FAU-USP, 2011. O autor revê a classificação do 
design de produtos e propõe 45 categorias.

29  Ver: MIT - Massachusetts Institute of Technology (EUA), em especial os projetos desenvolvidos pelo Tangible 
Media Lab, disponíveis no endereço eletrônico: <http://tangible.media.mit.edu/projects.php>. O centro de 
pesquisa desenvolve projetos de design chamados de computadores/vestíveis, entre eles destaca-se o bra-
celete com leitor óptico de código de barras para pessoas com deficiência visual, criado em 2008.
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ser utilizados em diferentes ambientes e diferentes contextos socioculturais. Neste sen-

tido, projetar uma cama-maca é muito diferente de projetar um produto “vestível”. A 

cama, provavelmente, se inserirá no contexto sociocultural do usuário, ou seja, em sua 

casa ou ambiente hospitalar. Já projetar o produto “vestível” significa que o wearer (usuá-

rio) poderá carregá-lo para diferentes ocasiões de vida; portanto, o designer deverá consi-

derar outros contextos socioculturais do indivíduo e de seu entorno.

Os produtos “vestíveis” para a saúde podem ser divididos em duas grandes subclas-

sificações: vestuário e acessórios. O vestuário é o principal artefato que cobre o corpo; 

já os acessórios são os produtos que servem de complemento do corpo e/ou do próprio 

vestuário, como, por exemplo, óculos, bolsas, bengalas, calçados etc., inclusive próteses 

de membros. 

A pesquisa de vestuário para pessoas com deficiência, em geral, centraliza suas pro-

postas nos requisitos de conforto, usabilidade, funcionalidade e durabilidade. Utiliza-se 

do estudo da anatomia humana e de suas patologias para desenvolvimento de produtos 

com princípios ergonômicos.

Ressalta-se que a carência de produtos do vestuário para pessoas com deficiência é tão 

grande que, em um primeiro momento, tentou-se resolver a questão apenas por sua fun-

cionalidade sem abordagem semiótica, tanto no mundo30 quanto no Brasil. 

Muitos produtos desenvolvidos para pessoas com necessidades especiais (PNE) – pes-

soas com deficiência, idosos e até mesmo crianças – possuem uma estética médica ou 

clínica facilmente reconhecida por meio da aparência que comunica as restrições de seus 

usuários, contribuindo, assim, para a exclusão social, e não para inclusão. Roncoletta e 

Martins (2011) acrescentam que podem causar uma situação social de desprazer e des-

conforto para o usuário, caso dos sapatos para diabéticos que, por sua aparência, denun-

ciam a restrição do usuário, um benefício emocional de valor negativo. 

Roncoletta e Loschiavo (2012) complementam que usabilidade e funcionalidade são 

associadas não apenas às funções práticas do design, mas também às funções estético-

-simbólicas. Entende-se, pelas primeiras, o uso de um objeto e, pelas últimas, as rela-

ções entre um objeto de uso e sua comunicação, o contexto em que este é utilizado e 

as experiências anteriores do usuário, as quais são aspectos subjetivos, muitas vezes 

emocionais, e fundamentais para a simbologia pessoal. Argumento reforçado por Grave 

(2004, pp.77-78), ao dizer: “O vestuário implica comunicação e conforto. Envolve uma 

30  Uma das primeiras confecções foi a Silvert’s, loja canadense de departamentos que existe desde os anos 
1930. Na década de 1960 iniciaram o desenvolvimento de vestuário e calçados para homens e mulheres 
adultos com variadas patologias, entre elas Alzheimer e artrite. Disponível em: <http://www.silverts.com/>. 
Para saber mais, ver: RONCOLETTA, Mariana Rachel. Deformidades formidáveis. Monografia de Pós-Gra-
duação em Comunicação de Moda: São Paulo: UAM, 2005.
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relação e, em alguns casos, um apego. Suas considerações devem ir além do natural e res-

peitar as características de cada indivíduo”.

Desde 2003, a Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibi-

lidade (Reatech), que acontece na cidade de São Paulo anualmente, inclui na sua agenda a 

questão do vestuário, por meio de desfiles ou de palestras. Além da Reatech, alguns even-

tos realizados no Brasil discutem as relações entre moda e inclusão das pessoas com defi-

ciência, entre eles: Ser Fashion, criado em Belém, no Pará, em 2002, e o Concurso Moda 

Inclusiva, organizado pela SEDPcD desde 2009.

Existem outros concursos pelo mundo, como o reality show Britain’s Missing Top Model, 

idealizado pela BBC em 2008, que apresentou oito mulheres com diferentes deficiências. 

Independente de quem ganhou o concurso, o importante é que “essa política de desa-

fiar os estereótipos visuais relacionados à deficiência tornou-se popular recentemente”, 

acrescenta Vainshtein (2012, p.157). Esses são exemplos de que os meios de comunicação 

podem auxiliar na mudança de paradigma sobre o estigma das pessoas com deficiência. 

Como esta pauta entrou nos meios de comunicação? 

Um grande parêntese: o paradigma da saúde & deficiência
Suspeita-se que a partir do momento em que a Organização Mundial da Saúde uniu 

todos os indivíduos sobre o eixo da saúde e não mais da doença, esta contaminação con-

ceitual espalhou-se timidamente pela sociedade, ou seja, passou o limite da área da saúde 

e encontrou-se com outras áreas, entre elas o design e a moda.

Em 2001, a ICIDH-2 foi publicada, mais comumente conhecida por International 

Classification of Functioning, Disability and Health (ICF). É importante ressaltar que a 

ICF (CIF, em português) foi desenvolvida para todas as pessoas e não somente para as 

pessoas com deficiência. 

Observa-se que o conceito de saúde foi adotado tanto no título como na definição 

desta nova classificação. “A saúde é definida como um estado de completo bem-estar 

físico, mental e social e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades”, segundo 

a WHO (1946, p.01). O ser humano saudável é aquele que se sente bem física, mental e 

socialmente. Para a área da saúde, a partir de 2001 as questões socioculturais são envol-

vidas na classificação de todos os indivíduos. Esta transição é vista como uma mudança 

de um modelo médico para um modelo social, no qual as pessoas são vistas como defi-

cientes pela sociedade e não pelos seus corpos, conforme o Relatório Mundial sobre a 

Deficiência (2011). O objetivo principal desta nova classificação, segundo Rocha (2006), 

é diminuir o estigma negativo de estereótipos e preconceitos presentes na história do 

conceito de deficiência. A ICF reconhece a importância dos fatores pessoais, tais como 
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motivação e auto-estima na percepção da pessoa com deficiência, porém estes fatores 

ainda não foram classificados ou conceituados pela própria ICF.

Ademais, o eixo proposto no modelo conceitual de saúde demonstra que a condição 

de saúde é entendida, por um lado, como uma interação entre as funções e estruturas do 

corpo do indivíduo (diagnóstico) e, por outro, como atividade que permita a participa-

ção, tudo contextualizado por fatores ambientais e pessoais. Desta maneira, a deficiência 

refere-se às dificuldades encontradas nas estruturas e funções corporais, nas limitações 

para executar alguma atividade ou nas restrições à participação, como, por exemplo, à 

discriminação. Essas são as dificuldades encontradas em alguma ou todas as três áreas 

da funcionalidade. Neste sentido, observa-se que a sociedade ou o meio também podem 

ser deficientes e não somente o indivíduo. 

Essa recente abordagem mais complexa permite que as dimensões biológica, psicoló-

gica, social e ambiental se inter-relacionem, e cada uma sofre ação da outra, significando 

que o ambiente ou as demais dimensões podem implicar melhor ou pior condição de 

saúde. Os conceitos introduzem um novo paradigma para pensar e trabalhar a deficiência 

e a incapacidade, que permitem estudos multidisciplinares capazes de dialogar sob uma 

mesma linguagem, acrescentam Farias e Buchalla (2005). Essa abordagem multidiscipli-

nar é fundamental para a presente discussão.

Enquanto a maioria do vestuário ainda é desenvolvido evidenciando a função prática 

e os aspectos ergonômicos, o desenvolvimento de acessórios, principalmente próteses 

e órteses31, segue outro caminho, evidenciando os aspectos comunicativos – as funções 

estético-simbólicas –, por se relacionarem com o estilos de vida do usuário. Um exem-

plo disso são as próteses da Freedom-Innovations, uma empresa com sede na Califórnia 

(EUA) especializada em próteses, que enfatiza a realização de esportes para pessoas com 

deficiência do aparelho locomotor. Essa empresa, cujo artigos podem ser encontrados 

inclusive no Brasil, participa com frequência da Reatech. 

Para Vainshtein (2012, p.143), as próteses, normalmente projetadas para substituir 

um membro, também podem funcionar como um “acessório da moda, com elementos 

diferenciais indexados à aparência e à identidade de uma pessoa”. 

O projeto The Alternative Limb Project32 é outro exemplo. O desenvolvimento de suas 

próteses é realizado em diversas etapas concomitantes, e as primeiras envolvem o encaixe 

entre o corpo orgânico e o artefato, além da discussão de ideias e conceitos. 

31  Ver também o campineiro Instituto de Próteses e Órteses (IPO), disponível em: <http://www.ipobrasil.com.br/>. 
Acesso em: maio 2010. 

32  The Alternative Limb Project. Disponível em: <http://www.thealternativelimbproject.com/>. Acesso em: jan. 
2013.
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O critério encaixe é considerado satisfatório pelo usuário quando ele se sente confortá-

vel fisicamente. Já a aparência da prótese é desenvolvida a partir das discussões de ideias 

e conceitos entre projetistas e usuários. Nessa etapa, a dimensão sociocultural do usuário 

é investigada para que as funções estético-simbólicas da prótese possam refletir, segundo 

o website do projeto, “a imaginação, interesses e personalidade dos usuários”. Neste sen-

tido, o projeto propõe que a prótese promova a inclusão sociocultural de uma pessoa com 

deficiência, visto que a aparência da prótese é desenvolvida com o intuito de refletir algu-

mas dimensões socioculturais do próprio usuário. 

Os exemplos mencionados – Freedom-Innovations e The Alternative Limb Project – incor-

poram a moda como fenômeno sociocultural ao fazer e pensar o design para a saúde. Como? 

São projetos indiscrimináveis, valorizam o conceito de deficiência calçado na defini-

ção de saúde do século XXI. Não enxergam a deficiência como uma doença que, por sua 

vez, relaciona-se com a área de moda, quando inclui um dos principais pilares da moda 

como fenômeno sociocultural – pertencimento/ diferenciação. Acrescenta-se, ainda, os 

projetos possuem uma linguagem atual, são um espelho da sociedade atual fragmentada, 

singular e com informação randômica. Já no âmbito do design, os projetos são funcio-

nais, não apenas funcionalistas. Nestes casos, foram projetos, “centrados no usuário”, 

com princípios inclusivos, principalmente semânticos. São projetos que fazem sentido 

ao usuário, parafraseando Krippendorff (2006). 

Considerações finais
Esses conceitos que norteiam as áreas da moda, design e saúde são imprescindíveis 

para a compreensão do porquê de o design para pessoas com deficiência que considere 

a moda ainda ser, infelizmente, quase inexistente. O entrelaçamento entre as áreas men-

cionadas é tímido e muito recente em termos históricos.

Observou-se que inclusão e singularidade são conceitos fundamentais; portanto, 

questiona-se: como promover inclusão sociocultural para uma maior população de usuá-

rios por intermédio do design de produtos se cada projeto exige particularidades tão dis-

tintas?

O desenvolvimento de projetos “vestíveis” (wearable) com princípios inclusivos e uni-

versais, ou seja, para o maior número de usuários possível, é uma dinâmica complexa, 

passível de ser realizada em design de produtos não “vestíveis” e em ambientes arquite-

tônicos. No âmbito de produtos “vestíveis”, essa dinâmica é muito mais complexa, visto 

que deve-se considerar as diferenças corporais relacionadas à melhoria de qualidade de 

vida na saúde física e no bem-estar.
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A melhoria de qualidade de vida no âmbito da saúde física é correlacionada à ergono-

mia que, por sua vez, é baseada na antropometria, nos movimentos do corpo, entre outros 

aspectos. Nesse sentido, apenas a diferença de gênero já proporciona diversos desafios 

projetuais, como, por exemplo, o desenvolvimento de um calçado que sirva para o pé mas-

culino e feminino simultaneamente, uma equação complexa. A incorporação da diversi-

dade das especificidades de cada deformidade corporal torna a equação muito mais com-

plexa. Nesse sentido, sugere-se o trabalho com a igualdade de gênero e com deformidades 

semelhantes do ponto de vista ergonômico, ou seja, quando os conceitos de conforto, 

equilíbrio e segurança que podem promover prazer físico pelo design de calçados são, 

em essência, os mesmos, independentemente dos diagnósticos, como demonstrado por 

Roncoletta (2014) ao analisar as necessidades físicas de design de calçados em pessoas 

com dismetria entre os membros inferiores, pé congênito ou poliomielite.

A melhoria de qualidade de vida no âmbito do bem-estar é correlacionada à saúde psi-

cológica e social. Nesse sentido, a incorporação dos desejos subjetivos socioculturais do 

maior número de usuários parece uma equação impossível, visto que o paradoxo perten-

cimento/diferenciação ainda é um dos pilares da sociedade, por consequência, da moda. 

Portanto, para promover efetiva inclusão sociocultural, sugere-se considerar os valores, 

anseios, desejos e gostos do indivíduo. Pensar em projetos de design que incorporem a 

moda como fenômeno sociocultural é considerar os aspectos sociais e culturais daquela 

amostra populacional.

Para responder a pergunta anterior – como promover inclusão sociocultural para uma 

maior população de usuários por intermédio do design de produtos se cada projeto exige 

particularidades tão distintas? Sugere-se, na reflexão e no desenvolvimento de projetos 

de design para a saúde que incorporem a moda, a inclusão de pessoas com deficiência e 

sem deficiência com necessidades físicas semelhantes e com dimensões socioculturais 

também semelhantes para promover, respectivamente, melhoria de saúde física e de 

bem-estar a ambos.

A dinâmica possível, ressalta-se, é extremamente complexa. A resolução das soluções 

ergonômicas e estético-simbólicas para um maior número de usuários é um projeto muito 

mais complexo do que o trabalho com especificidades corporais semelhantes. Nesse sen-

tido, para equipes inexperientes, sugere-se, primeiramente, o foco em uma única restri-

ção física e, posteriormente, a investigação aprofundada dos valores socioculturais dessa 

amostra populacional, e ainda, se possível, a inclusão de pessoas sem deficiência com 

valores socioculturais semelhantes.

Essa postura é justificada, primeiramente, pelo grande número de brasileiros com 

deficiência – 45.606.048 milhões de pessoas, segundo o Censo 2010 do IBGE – carentes 

de artefatos no mercado nacional e, em segundo lugar, pela complexidade da realização 
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de projetos inclusivos em sua totalidade; com relação à tal complexidade, alerta-se para 

o risco da realização de um projeto apenas funcional, que poderia promover inclusão, 

mas dificilmente promoveria inclusão sociocultural, visto que as necessidades ergonômi-

cas e estético-simbólicas, provavelmente, serão muito díspares em maiores amostragens 

populacionais. 

Observa-se a moda inclusiva como aquela que, no âmbito do produto e da comuni-

cação dedica-se à inclusão social, parafraseando Cooper (2005, p.85) como “redução da 

exclusão e da discriminação social”, ou seja, design e marcas de moda que se relacionem 

com os estilos pessoais dos indivíduos e que comuniquem conceitos inerentes a eles para 

muito além de suas deformidades corporais. 

Por fim, vislumbra-se uma possível aproximação entre o olhar projetista da área da 

saúde com o olhar projetista da área de moda, no sentido de que as parcerias possam pro-

mover efetiva inclusão sociocultural e aprimorar a saúde física dos usuários, culminando 

em melhoria de qualidade de vida e bem-estar.
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A 
moda está integrada a um contexto cultural que influencia não só a vestimenta, 

mas gostos, comportamentos, modos de viver e, desta forma, abrange um com-

portamento coletivo num determinado momento social. 

Por meio da moda é possível estabelecer comunicações sociais, sendo uma ferramenta 

na construção identitária dos indivíduos. Conforme citado por Suzana Avelar (2011) e 

Crane (2011), Simmel afirma que no começo do século XX a moda é um dos fatores que 

apontam o movimento de individualização e coletivização da sociedade, ou seja, a moda 

pode servir para diferenciar um sujeito dos demais, chamando a atenção para aspectos 

particulares do estilo de vida, preferências e personalização da própria imagem também 

para o reconhecimento entre indivíduos e, assim, fomentar um sentimento de pertença 

a determinados grupos que fazem parte do meio onde este indivíduo circula ou pretende 

circular. Este movimento é a base para compreender a moda como a conhecemos hoje, 

um instrumento para a formação da identidade social.

Schwarcz e Murgel (2015) complementam este pensamento quando definem identi-

dade como uma construção social, no sentido de que toda a identidade nunca é abso-

luta; sempre é relativa a algo ou alguém, assim como a moda e seus conceitos do que é 

bonito, certo e elegante, o que está ou não na moda. Sob este ponto de vista, Diana Crane 

(2006) afirma que a vestimenta é uma das mais evidentes marcas de status e de gênero, 

útil para manter ou subverter fronteiras simbólicas. E é por meio dos símbolos que se 

absorvem e expõem que a sociedade contemporânea constrói identidades individuais 

que compõem o coletivo. 

Os símbolos, na maioria das vezes, são representados por imagens guiando os indi-

víduos, gerando significados visuais, essas imagens são captadas e processadas de 

maneira muito pessoal e depois externadas também em forma de imagem. Para isso, 

são necessários três participantes: autor, informante e espectador, que exercem papéis 

duplos de observado e observador, conforme explica Canevacci (2001). De Fleur e Ball-
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-Rokeach (1993, p. 259) afirmam que “a função da comunicação humana é provocar sig-

nificados em outros”. Portanto, os gestos não verbais e objetos desempenham um papel 

importante na comunicação. 

Ao refletir sobre como a visão influencia as escolhas e as relações de nossa sociedade 

contemporânea, de maneira mais focada na moda, surgiu a seguinte questão: quem não 

pode ver, como se relaciona com a moda e seus símbolos? 

Esta questão abriu oportunidades de investigação sobre a relação da pessoa com 

deficiência visual e a forma como percebe a sua própria imagem diante da sociedade. A 

autoimagem importa não apenas para quem pode vê-la, mas para quem não pode também, 

porque não se resume apenas à percepção visual. Ela está ligada também à comunicação 

entre as pessoas em um meio social e pode ser percebida de outras formas mais sutis. 

O objetivo é refletir sobre como a moda influencia este público, quais as diferentes for-

mas de abordar o tema da deficiência visual e de que forma essa questão pode contribuir 

para a moda, pois torna-se possível compreender a moda não apenas pelo campo visual. 

Este é um tema bastante profundo, complexo e de extrema importância já que a pessoa 

não vidente também é um elemento constitutivo da cultura contemporânea.

É possível voltar-se a atenção ao fato de que o vestuário utiliza o corpo como suporte 

para sua manifestação. A roupa através do tecido mantém contato com um dos maiores 

órgãos sensoriais do corpo, a pele. 

Portanto, o sentido do tato torna-se fundamental para uma forma de compreensão 

mais profunda da moda. “A roupa funciona como parte de nós, pois nossos movimentos 

compartilham sua ação com aquilo que vai sobre a pele” (AVELAR, 2006, p.29). 

Os tecidos conversam com a pele, por intermédio desta torna-se viável a obtenção de 

qualidades: quente – frio, áspero – macio, rigidez – maleabilidade, leveza – peso. Essas 

qualidades são obtidas por meio da percepção sensorial. Esta afirmação é embasada pelo 

argumento de Nogueira (2001, p.5) quando afirma que a relação “produto pessoa” sofre 

interferência das propriedades sensoriais dos produtos (incluindo a tecnologia do pro-

duto e o comportamento em face do estímulo dado) e também a influência da relação da 

pessoa consigo mesma, em que é levada em consideração toda a experiência do indiví-

duo, a sua vivência (cultural e social), o seu estado de espírito e o ambiente que o rodeia. 

O conforto para se movimentar e a sensação dos tecidos, além do fato de que seus sig-

nificados são facilmente absorvidos de forma visual, também podem ser traduzidos de 

maneira oral (audível) e táctil, permitindo a compreensão e o interesse crescente das pes-

soas com deficiência visual sobre este tema.
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Para dar suporte a este estudo34, foram selecionadas 30 mulheres em instituições, como 

a Fundação Dorina Nowill, a Adeva e também por indicação das próprias participantes. 

Com idades compreendidas entre 18 e 65 anos, elas foram separadas em dois grupos res-

peitando o seguinte critério: 15 mulheres que apresentavam cegueira congênita (não pos-

suíam nenhum tipo de memória visual), 15 mulheres que perderam a visão (tinham memó-

ria visual). A escolha do público feminino como objeto de estudo deve-se a grande variedade 

de opções de vestuário feminino e seus significados sociais que estão em construção de 

forma rápida, assim como as mudanças na participação feminina no meio onde vivem.

Foi aplicado um tipo de questionário semiestruturado específico para cada grupo, 

porém todos os questionários abordaram perguntas sobre a autoimagem, a relação com 

a moda e o tecido, o consumo de peças de vestuário e o ato de vestir-se e como elas perce-

bem as iniciativas no campo da moda voltada para elas. Além de pesquisas teóricas e de 

fontes informais, como blogs e matérias de sites.

Logo, é plausível afirmar a importância da moda na ampliação de pertencimento 

social de tais pessoas. Atividades que precisam ser mais difundidas, pois não consistem 

em pensar em uma roupa adaptada ao deficiente visual, e sim em proporcionar acesso às 

informações básicas e aos códigos da moda, além de chamar a atenção de quem pode ver 

para essas pessoas que também fazem parte da sociedade, contribuindo para a desmisti-

ficação social sobre a ausência da visão valorizando a capacidade e independência da pes-

soa com deficiência. Dessa forma, é possível contribuir com a autonomia do deficiente 

visual quanto à escolha, consumo e vestimenta diária.

A cegueira sob outro ponto de vista
Para poder compreender mais a fundo a relação que a sociedade estabelece com as 

pessoas com deficiência visual torna-se imprescindível refletir sobre a atenção que esta 

sociedade dá para o sentido da visão, pois a autora acredita que é partindo da análise dos 

conceitos criados a partir da visão que se torna possível compreender sua ausência e a 

forma como a sociedade lida com este tema, proporcionando um leque de oportunidades 

para ações por parte da moda.

O homem é dotado de cinco sentidos, o tato, o olfato, a visão, o paladar e a audição, 

estes cientificamente comprovados. Cinco sentidos capazes de perceber o espaço e os 

objetos à sua volta, agindo isoladamente ou em conjunto. Mas por facilidades, comodismo 

e também incentivo do mundo ao seu redor acaba por se apoiar mais em um deles, a visão.

34  As entrevistas e análises fazem parte da pesquisa que foi realizada pela autora deste artigo para a disserta-
ção de mestrado Percepção sensorial: uma análise têxtil sob ponto de vista feminino – EACH-USP. Finalizada 
em 2016.
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A sociedade contemporânea é extremamente visual, vê-se como se fosse verdade abso-

luta devido à certeza das formas e cores do que está materialmente construído. O que se 

afasta do que é visível torna-se ameaçador porque é incerto: há mais chances de se come-

ter erros e falhas, pois nos deparamos com um território obscuro, sem contornos, onde 

não há objetividade, estas são algumas das razões pelas quais as pessoas tendem a confiar 

tanto no sentido da visão.

Em conformidade com Marilena Chauí (1988) que afirma que ao se pretender assegu-

rar que algo é efetivamente verdadeiro, é dito que é evidente, e sem sombra de dúvidas. A 

autora questiona a equivalência estabelecida entre a verdade e a visão perfeita, e a dúvida 

com a sombra, e ainda reforça essa correspondência quando destaca que para expressar 

a certeza absoluta sobre algo, é dito: Mas é Claro!!

Oliveira (2009, p.91) explica essa associação que se estabeleceu no conceito antigo e 

ultrapassado do “não ver” como ausência de sabedoria, trevas e escuridão, pois “a luz era a 

representação simbólica do bem, da esperança e só a partir do olhar era possível compreen-

der e se relacionar com a luz que torna visível o mundo, as pessoas e as formas/objetos”. 

Seguindo nesta ideia de pensamento, Correa (2007) chama a atenção para o uso do termo 

“Vidente”, que, segundo ele, está sempre associado a quem possui um “dom”, ou poderes 

perceptivos acima das outras pessoas, alguém que tem o “olho interior”, o olho do espírito. 

No entanto, o termo também carrega como significado a pessoa que possui o sentido da visão; 

que se opõem ao cego. Mas o uso deste termo com este significado causa um certo estranha-

mento para quem ouve, devido à sua pouca utilização e reflexão sobre o uso desta palavra. 

Esta forma de pensamento que está arraigado na sociedade contemporânea, em que 

a estigmatização da pessoa com deficiência visual se baseia na percepção ocidental que 

associa a visão à razão, portanto, a cegueira à irracionalidade (CORREA, 2007). 

A sociedade brasileira ainda mantém uma visão depreciativa sobre a pessoa com defi-

ciência visual, questionando sua capacidade de contribuir efetivamente com as formas 

econômicas e intelectuais que regem uma sociedade que incentiva a competitividade e 

a individualização de seus agentes. Conforme Maria Regina Maciel (2000) destaca, a his-

tória do homem, assim como a de sua literatura clássica, reflete o pensamento discrimi-

natório, pois é mais fácil atentar aos impedimentos e às aparências do que afirmar as 

possibilidades latentes do deficiente visual. 

Para Gatjens35 (2010, p.1), “essa visão contribui para que a discriminação e os diferen-

tes tipos de violações dos direitos humanos sejam encarados como algo natural, pois são 

diferentes do nosso modelo de normalidade sociocultural vigente em nosso país”. 

35  Luís Fernando Astorga Gatjens é professor, jornalista e consultor em inclusão social e direitos humanos 
da pessoa com deficiência, ativista político e social e diretor executivo para a América Latina e Caribe do 
Instituto Interamericano sobre Discapacidad (IID).
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Ainda segundo o autor, este paradigma apoia-se no modelo médico, considerando a 

pessoa com deficiência um objeto de intervenção clínica em primeiro plano. Esse modelo 

leva em consideração que, para que a pessoa possa superar suas limitações, é necessário 

que uma equipe de profissionais especializados ofereça uma série de tratamentos e ser-

viços, reforçando a idealização da pessoa com deficiência como um receptor passivo de 

apoios institucionalizados.

Como alternativa, Gatjens recorre ao modelo de pensamento que tem como base os 

direitos humanos que focaliza a dignidade intrínseca pela evidente condição humana do 

indivíduo, independentemente das características ou condições que possua. Esta concep-

ção permite encarar o deficiente como pertencente à diversidade humana, com direitos 

e deveres que possibilitem seu desenvolvimento de maneira independente e autônoma. 

Por essa perspectiva, mesmo que seus obstáculos sejam removidos ou mesmo ameni-

zados pelo Estado ou pela sociedade, sua participação efetiva estaria garantida, tendo 

acesso a diretos básicos, como educação, saúde, emprego, lazer ou ao esporte, como qual-

quer outro cidadão. 

Fato que teoricamente já é assegurado pela Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, proclamada pela ONU em 1948, que aponta em seu artigo 1: “Todos os seres 

humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos e, dotados que são de razão e consciên-

cia, devem comportar-se fraternalmente uns com os outros”... 

Muito mais do que fazer roupas que atendam às necessidades do deficiente visual, este 

campo de pesquisa pode auxiliar na mudança desses paradigmas e ressaltar as inúmeras 

formas de se sentir a moda, contribuindo com a normalização do ato de se vestir, ofere-

cendo-lhes a oportunidade de também fazerem parte destas representações sociais que 

regem a sociedade contemporânea. 

A integração social e efetiva desses indivíduos depende de um conjunto de fatores que 

passam pela acessibilidade e mobilidade pela cidade e a disponibilidade de ferramentas 

que facilitem o dia a dia. Medidas que ofereçam a essas pessoas a possibilidade de obter 

informações e acesso a programas culturais e desenvolvimento profissional, e também a 

oportunidade de fazer opções de quando e aonde ir, ou seja, tudo o que qualquer cidadão 

faz e também inclui a escolha de como se apresentar perante essa sociedade, e fazer isso 

da forma mais independente.

A deficiente visual Deborah Prates36 e o Movimento Cidade Para Todos criticam dura-

mente essa forma de “incluir” o deficiente visual na moda como tem sido feito e divul-

gado por alguns estilistas e organizações. Em seu blog, Deborah questiona qual a base 

36  Débora Prates é deficiente visual e publicou sua declaração em seu blog <http://deborahpratesinclui.
blogspot.com.br/2014/06/palhacada.html>.
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que essas pessoas têm para concluir que “um cego, por ilustração, não sabe fechar um 

fecho ecler, um botão, ou, o que é pior, não tem inteligência para distinguir a parte da 

frente da parte de trás de um casaco. Ah, e que precisam de numeração nos bolsos para 

identificá-los! ”.

O Movimento Cidade Para Todos questiona em seu site37 a falta de conhecimento e 

aprofundamento das reais necessidades de um deficiente visual. Assim como Everton de 

Oliveira, psicólogo de 24 anos que destaca em sua carta publicada no site Closet Online38 

“Creio que a criação de roupas específicas para cegos só aumenta a discriminação da qual 

somos vítimas, infelizmente quase que diariamente, já que este tipo de vestimenta nos 

diferencia, mais uma vez, da sociedade dita ‘normal’”. 

Segundo Marta Vieira39, 57 anos e cega desde os 38, diz que quase nunca tem proble-

mas para se vestir, e somente de vez em quando tem que pedir ajuda, “mas quem não faz 

isso? Você nunca pediu para alguém subir o zíper do vestido? Nunca perguntou se você 

está bem vestida? E eu aposto que você tinha um espelho na frente! Então pra que eu pre-

ciso de roupa especial?” 

Assim como Marta, todos eles direcionam suas críticas para um mesmo ponto: a pro-

pagação do conceito de que o deficiente sensorial é incapaz e dependente. A luta de mui-

tos movimentos e organizações que levantam a bandeira de inclusão social do deficiente 

visual é baseada na capacidade do deficiente de se adaptar e de poder viver uma vida social 

ativa junto com as demais pessoas “normais” que por sua vez também têm a capacidade 

de se adaptar às necessidades do deficiente visual. Podemos concluir dentro das pesqui-

sas feitas que a moda adaptável ao deficiente visual como está sendo realizada até então 

é interessante, porém não supre as reais necessidades da pessoa com deficiência visual, 

podendo ser interpretada muitas vezes como ofensiva, diante da luta dessas pessoas em 

se incluir socialmente, já que 80% das entrevistadas ressaltaram a importância que existe 

no fato delas usarem o que todos usam, participando das tendências de moda de acordo 

com a própria preferência, é exatamente este fato que impulsiona a autoestima e inde-

pendência dessas mulheres.

37  O Movimento Cidade para Todos é composto por pessoas com e sem deficiências que lutam a favor de uma 
sociedade que se adapte a pessoa com deficiência e publicou uma carta aberta criticando a roupa adaptada 
para deficientes visuais em seu site <https://movimentocidadeparatodos.wordpress.com/>.

38  A carta de Everton de Oliveira pode ser lida na integra neste site: <http://closetonline.com.br/resposta-so-
bre-moda-para-deficientes-visuais>.

39   Marta Vieira foi entrevistada por tel. dia 24/5/2015 – no artigo foram usadas palavras da própria entre-
vistada.
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Conforme a entrevista dada a Folha de S. Paulo, Geraldo Lima é questionado sobre a 

necessidade de se fazer uma roupa voltada para o deficiente visual e sua resposta foi a 

seguinte: 

De jeito nenhum. Eles só precisam de uma informação básica, que é a cor. 

Ao conhecer o estilo de vida deles, vi que esse era o maior problema que eles 

enfrentavam em relação à moda. Digamos que um deficiente visual entre numa 

loja sozinho e peça uma camiseta preta. Se eu não tiver a camiseta preta e for 

uma pessoa sem escrúpulos, posso empurrar uma camiseta de qualquer cor 

e ele sairá de lá sem a peça que quer. Isso, infelizmente, ainda acontece com 

frequência. Quando o deficiente visual tem a etiqueta explicando de que cor é 

a roupa, ele passa a ser tão independente dentro da loja quanto quem pode ver. 

(FOLHA DE S. PAULO, CADERNO EQUILÍBRIO 2010)40

Porém é de fundamental importância conhecer a forma como essas pessoas sentem 

o mundo à sua volta, e o “ponto de vista” deles sobre a moda, e assim dar “visibilidade” a 

esses cidadãos.

Para a nossa sociedade atual a maior dificuldade em se adaptar a pessoa com deficiên-

cia está na falta de informação sobre eles, conhecer e valorizar os pontos em comum e 

não a diferença. A moda é capaz de mudar o paradigma vigente quando aproxima e des-

mistifica o cotidiano do deficiente visual. Seja por meio de pesquisas ou mesmo por trazer 

elementos do universo do cego para o espaço de referências em sua criação.

Resultado das entrevistas
Para contribuir com essa mudança foi importante pesquisar como estas mulheres entre-

vistadas avaliam sua própria imagem e como lidam com o consumo de moda no dia a dia.

Com relação aos conceitos sobre a beleza em si e no outro, uma vez que a questão esté-

tica influencia na sensação de conforto que, por sua vez, motiva a escolha do que vestir, as 

respostas foram as seguintes:

As mulheres com cegueira congênita acreditam que estar bem consigo mesma faz com 

que uma pessoa seja bonita, o que implica cuidar de si, ser honesta, sincera, agradável. 

Elas apontaram conceitos que não são sentidos apenas pelo visual.

Com relação à vaidade, 7 das 15 entrevistadas se consideram vaidosas, têm hábitos 

de beleza diários e são bem atentas ao que vestem e como se apresentam à sociedade. 

Embora algumas tenham afirmado não serem muito vaidosas, todas citaram hábitos que 

40   Entrevista com Geraldo Lima em 2005. Ela é uma referência muito importante no assunto Moda e Defi-
ciência visual <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/equilibrio/eq1011200507.htm>.
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as fazem se sentir mais bonitas e disseram ter cuidado e preocupação com a própria apa-

rência. Apesar de não poderem ver, todas sabem que estão sendo vistas e estabelecem 

uma comunicação pela aparência da mesma forma que as pessoas que podem ver. 

As mulheres com cegueira adquirida, em grande maioria, ressaltaram quanto a beleza 

visual perde a importância e abre mais espaço para valorizar a beleza que se manifesta 

nos gestos, no tom de voz e no fato de cuidar de si, mas ainda assim muitas citam caracte-

rísticas físicas para definir e expor seu conceito de beleza.

Para muitas delas, a vaidade serviu como um resgate da autoestima depois que perderam 

a visão. M. A. P., de 55 anos, disse que quando podia ver não era tão preocupada com a apa-

rência ou com o que vestia. Para ela, “estava tudo bom”, porém, após perder a visão, passou 

a se ver de uma maneira mais profunda, e passou a se preocupar mais se as roupas combi-

nam, a ter mais cuidado com a unha e com o cabelo. Agora, está aprendendo a se maquiar. 

Já C.F., de 24 anos, relatou que quando podia ver ela era muito preocupada com a apa-

rência, o fato de se considerar mais gorda do que gostaria a incomodava muito. Ela se 

julgava muito porque julgava a aparência do outro. Depois que perdeu a visão, a atitude de 

sentenciar a aparência do outro já não era possível, e com isso parou de ser tão crítica com 

a sua própria imagem. Hoje, ela não emagreceu, mas se aceitou e se sente muito bonita, e 

se considera vaidosa até demais.

Foi possível perceber como o conceito de beleza se forma em grande parte através de 

sugestões visuais, assim como as pessoas que podem ver. Mesmo quando essa concepção 

do que é bonito adquire conceitos mais subjetivos e pessoais, nota-se a preocupação com 

a própria imagem visual ao olhar do outro. 

Esses padrões sugestionam a escolha do que vestir, de como se apresentar e interfe-

rem no outro enquanto interagem no mundo. Impulsionam a necessidade da aquisição 

de peças de acordo com o modo como vivem. 

Para entender como se inicia o processo de compra, é preciso analisar o que levam essas 

mulheres a sair de casa para adquirir uma peça. Ao serem questionadas sobre este ponto, 

a grande maioria das entrevistadas disse que é a necessidade e a oportunidade de adqui-

rir um determinado tipo de peça. As questões da necessidade e da oportunidade podem 

ser bastante amplas, porém esta pesquisa compreendeu esses termos, baseados na forma 

como foram expostos pelos grupos, ou seja, a necessidade e/ou oportunidade de compra 

surgem quando há a substituição de alguma peça de vestuário ou a falta dela, algum evento 

social que necessite de um traje adequado e também o fator financeiro, como uma promo-

ção ou estar em um lugar apropriado para a compra de determinada roupa.

Para a pesquisa, foram classificados como impulso a compra realizada sem um pla-

nejamento prévio, a busca por novidade e o ato de comprar mais roupa do que de fato 

precisavam.
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A necessidade e a oportunidade podem ser induzidas por um fator cultural. Como a 

necessidade de adquirir uma peça branca para passar o réveillon ou uma roupa nova para 

uma festa de casamento. Também são estimuladas pelo mercado que oferece promoções 

e formas facilitadoras para a aquisição da peça.

Nota-se que a visão assume um papel importante no comportamento da pessoa que 

adquire uma peça. As mulheres com cegueira total congênita formam ideias sobre a 

representação social da peça tanto para o outro como para si a partir do que se sente, asso-

ciado ao que ouve a respeito. E as mulheres com cegueira total adquirida recorrem mui-

tas vezes à memória visual de peças parecidas e a que tipo de comportamento que essa 

memória associa. Notou-se que todas apresentaram uma preocupação com a aparência 

que a roupa transmite como algo determinante para a mulher gostar ou não de uma peça.

Para as mulheres que não podem ver, não existe o primeiro impacto visual com o ves-

tuário para que se estimule o desejo pela peça, elas dependem de outra pessoa que pode 

ver, seja um acompanhante ou um vendedor para buscar uma quantidade de peças a par-

tir do que elas descrevem, e dentre esta pré-escolha, elas podem escolher o que querem. 

A.R., do Grupo B, levantou a seguinte questão: “E se o que eu realmente iria querer ela 

não me trouxe? ”, ao mesmo tempo essa dúvida deixou de ser um impedimento de parti-

cipação de compra quando ela se lembrou de que todos escolhem a partir do que está dis-

ponível. A ideia de muitas opções de escolha não é tão válida assim, se pensar que nunca 

ninguém tem acesso a tudo.

Em seguida, existe uma necessidade de tocar a peça, experimentá-la. Para as mulhe-

res que não podem ver, o toque é uma ferramenta essencial para o reconhecimento do 

vestuário. É neste momento que elas reconhecem a sensação têxtil, a forma, os detalhes, 

sequência descrita pela maioria das entrevistadas. Após isso, elas avaliam a experiência 

da peça no corpo, seu caimento, a sensação de conforto e bem-estar, sendo este o fator 

que decide a compra da peça. V. X., que tem cegueira total adquirida, disse: “Eu vou, 

experimento uma peça, não achei que ficou bom, eu não vou levar, nem adianta a vende-

dora ou acompanhante dizer que ficou bonito, que eu estava elegante, porque eu não vou 

levar. Só uso o que faz eu me sentir confortável, bem comigo mesma”. Ou seja, de alguma 

maneira que é individual e tem relação com experiências anteriores, ela se reconhece 

dentro daquela roupa.

No entanto, para essas mulheres, os atributos visuais não são deixados de lado. Elas 

demonstraram uma preocupação com a imagem daquela roupa, todas citaram a cor 

como um fator relevante para a compra, seguido da estampa (quando há), do brilho 

(quando há) e da transparência do tecido. Elas querem saber quais outras peças ou aces-

sórios podem combinar, em quais ocasiões usar e se combina com o tom da própria pele. 

Para as mulheres videntes, este reconhecimento é feito rapidamente pelo olhar, mas no 
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momento seguinte se completa também pelo tato, que determina se a peça é agradável ou 

não e se cai bem no corpo respeitando seus movimentos. 

Das 30 entrevistadas, 24 escolhem a própria roupa que irão vestir no dia a dia. Elas 

guardam na memória as características das roupas que possuem e já tem preestabelecido 

quais peças combinam entre si, pedem opinião das pessoas videntes com quem convi-

vem assim como todo mundo, porém a última decisão quem define são elas. As peças 

são guardadas no guarda-roupa de acordo com uma organização pessoal de cada uma, 

muitas delas optam por organizar as próprias roupas sem ajuda para que saibam onde 

cada peça está. No entanto algumas têm dificuldade em manter organizado, assim como 

muitas pessoas videntes, como é o caso de J., 24 anos, que tem cegueira total adquirida: 

“Eu escolho as minhas próprias roupas todos os dias, consigo me vestir normalmente, o 

problema é saber onde elas estão! Eu não sou a pessoa mais organizada do mundo, daí 

nessas horas eu peço ajuda”.

As maiores dificuldades apontadas pelo grupo de entrevistadas foi o acesso a informa-

ções da peça no ato da compra (cor, tamanho e composição), o atendimento nas lojas, 

muitas vendedoras não sabem como atender uma pessoa com deficiência visual, ou elas 

ignoram esta mulher dialogando somente com as pessoas que a acompanham, ou elas 

tentam impor peças ignorando as preferências da mulher cega. E também a dificuldade 

de acesso às lojas, muitas ainda têm receio de sair sem companhia para esta atividade, 

tanto por insegurança de não conseguir chegar à loja que gostariam como por medo de 

ser enganadas durante o percurso e mesmo dentro da loja. 

Foi possível observar dentro deste recorte feito para o presente estudo que as mulheres 

deficientes visuais não querem algo adaptado, elas não precisam disso e querem poder 

usar o que todas usam. Para elas, o fato de não terem o sentido da visão, faz com que per-

cebam a vestimenta de outro modo, desenvolvendo maneiras pessoais de identificação 

das peças que facilitam a ação diária de se vestir. Porém acham importante essa atenção 

que está sendo direcionada a elas, pois é importante para elas serem reconhecidas como 

pessoas que também fazem parte dos movimentos da moda, e esta pode facilitar o acesso 

a este universo. 

Durante as entrevistas realizadas foram notáveis alguns conceitos próprios de assimi-

lação dos códigos da moda. Para se vestirem para eventos mais “importantes” elas esco-

lhiam um vestido, este fazia com que elas se sentissem elegantes, bonitas e femininas, o 

que é um pensamento comum entre mulheres videntes. Uma das entrevistadas calçava 

uma sandália com strass brilhante, ela nunca viu algo brilhante, mas por associações 

feitas ao longo da sua vida ela julgava que era bonito e combinava com ela. Todas elas 

afirmaram categoricamente que gostam de consumir roupas em lojas onde todas conso-

mem, de acordo com o gosto particular de cada uma e seu poder aquisitivo, deixando evi-
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dente que a moda estabelece uma comunicação muito próxima com quem pode usufruir 

do sentido da visão e com quem não pode ver.

Foi possível notar muito interesse da maioria dessas entrevistadas com relação às ten-

dências de moda, tipos de tecidos, o quanto a roupa interfere na sensação de pertenci-

mento social e a necessidade de adaptação da sociedade vidente para que seja possível 

proporcionar acesso aos produtos de moda, tanto com informações básicas nas peças 

como também um treinamento adequado das pessoas que atendem estes consumidores.

Considerações finais
A proposta deste artigo foi observar e refletir sobre como a moda e sua linguagem 

podem contribuir para a prática cotidiana de consumo e do vestir-se de pessoas com 

deficiência visual. Começando pela necessidade de entender e desmistificar os conceitos 

construídos sobre a visão e sua ausência ao longo da história da sociedade, que contri-

bui para uma visão depreciativa e excludente do não vidente, pois posiciona, de maneira 

implícita, o vidente como alguém superior.

Em consequência dessa maneira de perceber essa deficiência, baseada nos concei-

tos apresentados que já estão enraizados nos indivíduos em geral, são válidos o inte-

resse e a preocupação cada vez maiores de designers de moda e pesquisadores com este 

público, no entanto é preciso sempre a autorreflexão deste segmento para poder ser 

cada vez mais eficiente e realmente inclusivo. Notamos a necessidade de rever algumas 

iniciativas feitas pela sociedade na intenção de facilitar a vida da pessoa com esta defi-

ciência, mas acabaram por reforçar este paradigma comum, que insiste em ver a pessoa 

com deficiência visual como um agente passivo e dependente de ações institucionais 

para poder viver. 

Foi constatado que a moda pode ter exatamente o papel contrário, o de quebrar este 

paradigma desmistificando o universo do deficiente para os que podem ver, por meio 

da investigação dos conceitos de moda e beleza e do papel de consumidor do deficiente 

visual. E também usando nas criações de vestuário elementos de referência do universo 

da pessoa com deficiência visual, chamando a atenção para a forma de conviver social-

mente desses indivíduos e para a possibilidade de perceber as roupas por meio de outros 

sentidos, principalmente o tátil. 

Para isso é necessário que o design de moda se aprofunde no cotidiano da pessoa 

com deficiência visual para suprir as reais necessidades deste público em acordo com a 

busca por valorização e igualdade social proposta por organizações de suporte e defesa 

da pessoa com deficiência, na busca pelo aprimoramento de uma moda cada vez mais 

acessível a todos. 
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Outra possibilidade que observamos é a necessidade de adaptação da indústria da moda 

para poder fornecer informações básicas de cor, tamanho e composição em Braille e aco-

lhimento e respeito dos pontos de venda para com a pessoa com deficiência no ato da com-

pra. Além de facilitar o acesso a referências de estilo, história da moda e outros dados para 

quem tem interesse no assunto, essas atitudes facilitam a vida da pessoa com deficiência 

no seu acesso ao consumo dos produtos de moda de uma maneira mais independente. 

Mas ainda falta um longo percurso para a indústria da moda percorrer até conseguir se 

adaptar a este público satisfatoriamente, portanto este artigo se apresenta como contri-

buição e estímulo para futuros estudos e ações, que influenciarão no comportamento dos 

indivíduos para quebrar a barreira social que existe entre pessoas videntes e não videntes 

de forma efetiva, buscando uma interação mais igualitária entre as pessoas.
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Moda e pessoas com 
outras (D)eficiências

Maria de Fátima Grave41

41  Estilista e professora de moda, iniciou sua carreira há dezoito anos na pesquisa e desen-
volvimento de moda para portadores de necessidades especiais, doutora em Engenharia 
Têxtil pela Universidade do Minho (PT) com revalidação pela UNESP, vem se dedicando à 
pesquisa e introdução no mercado de artigos dentro da moda terapêutica.
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M
uito já foi discutido acerca da moda e suas influências. Entre as muitas 

questões, existe aquela que discute se a sociedade e seus padrões mutantes 

ditam a moda ou se é a moda que antecipa (ou cria?) mudanças que se fazem 

necessárias, promovendo a adoção de novos valores culturais que predominam por um 

tempo – até que uma nova mudança (ou moda) surja.

Tratando-se da moda que atende às necessidades físicas e/ou emocionais básicas que 

mudam conforme o estilo e o ritmo de vida se modificam, desde os primórdios de nossa 

História, construindo com base nos alicerces da trama da Revolução Industrial, dos reta-

lhos das guerras e dos tecidos trabalhistas dos pós-guerras, do botão aberto da libera-

ção sexual e do rompimento dos laços para a emancipação feminina, dos novos padrões 

da liberdade de expressão, das estampas da rebeldia, da paz e do amor, da urdidura da 

urgência cibernética contemporânea, ela é uma que acompanha as novas necessidades 

de uma população, primeiro a local e que, com o passar dos e-mails, reflete a sociedade 

cultural de uma aldeia que se tornou global. 

Entretanto, tratando-se de campos mais específicos das necessidades humanas e da 

evolução da moda relativa a esses, ao longo da História, foi só a partir de uma conscienti-

zação social mais evoluída e, realmente, portadora de uma característica moral mais mar-

cante que grupos sociais começaram a expandir o entendimento e a estender a aceitação 

das especificações físicas decorrentes de fatores outros que sempre existiram, mas que 

sempre foram encobertos pela sociedade “normal” como um todo, procurando atendê-las 

de forma mais humana, com mais cuidado e foco diferenciado. Refiro-me aqui às especi-

ficidades daquelas pessoas que, hoje, devemos identificar como donas de uma eficiência 

corporal diferente, que não se encaixa nos padrões dos números globais, com diferentes 

dinâmicas e potências físicas do corpo – pessoas até agora etiquetadas como portadoras 

de necessidades especiais, na sua mais recente versão politicamente correta. Na verdade, 

são pessoas com uma plástica corporal diferenciada e que têm necessidade de uma plas-
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ticidade neural que seja responsável pela sua eficiência, quando o corpo encontra-se em 

(d)eficiência, que as incite através de diversos estímulos e de recursos. Pessoas com uma 

fobia social criada a partir das situações de convívio sociais embaraçosas que elas experi-

mentam, de momentos vividos em uma tensão emocional tal que resultam em ansiedade 

que as impulsionam à reclusão e exclusão.

E, entre as muitas das novas necessidades físicas humanas, lançamos nosso olhar às 

doenças que impulsionam os médicos na busca pela cura, mas como consequência tra-

zem consigo alterações físicas, como é o caso do câncer de mama, cujo tratamento inclui 

uma mutilação do corpo e suas decorrentes mudanças nas funções naturais do orga-

nismo – uma (d)eficiência.

Como lidar com estas novas situações? Como atender às pessoas com estas novas efi-

ciências se somente há pouco passamos a enfrentar tais condições? Como tornar a vida 

delas mais fácil, minimizar seus medos e fobias sociais? Como trazer de volta a autocon-

fiança e o prazer de viver em sociedade? 

E é então que podemos contar com diversos fatores no cuidado e atenção dedicados 

às mais recentes eficiências corporais. E, para atendê-las, a moda contemporânea lança 

mão, especificamente, de dois recursos inovadores que, aliados, proporcionam uma vida 

melhor: a medicina, que oferece cada vez mais conhecimento do corpo humano e suas 

funções, resultante da sua busca insaciável pelo “perfeito” e pelo “conserto” de danos 

causados a esse; e a tecnologia, que nos presenteia com novas ferramentas que nos per-

mite aplicá-las aos casos das novas (d)eficiências.

O corpo sinfônico
Vamos pensar sobre o corpo humano feminino como uma sinfônica: complexo, con-

tando com os mais diversos instrumentos na reprodução de uma melodia harmônica 

entre os milhões de células. Em constante mudança ao longo da sua existência repleta 

de altos e baixos, sujeito às muitas variações das notas hormonais do feminino unido ao 

masculino, prepara-se para a maior manifestação da perfeição, a performance do grande 

milagre da vida, ou seja, “a geração da vida”. 

Por meio de manifestações orgânicas, o corpo humano exterioriza características psi-

cofísicas, expondo-se a adequações, adaptações e/ou modificações. Diante de mudanças 

culturais, ele se ajusta a sua época e passa a ser escravo do seu “EU”. Em busca da beleza 

mais que perfeita, esquece-se da sua eficiência natural como instrumento de sua função 

vital e cognitiva. Desta forma, ressalta-se o corpo feminino como um legado da beleza 

que, dentro das notas que pontuam uma sociedade (cada uma delas com seus sustenidos 

e seus bemóis), expõe-se como um objeto vendável a caprichos que chegam a ser cruéis e 
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dolorosos, no ímpeto da busca pela beleza perfeita, como, por exemplo, no caso de cirur-

gias reparadoras, tatuagens e outros.

Fatores que resultam da contemporaneidade social (como as violências pensadas e as 

projetadas, resultantes das violências urbanas como um acidente de trânsito, de traba-

lho, de um assalto e da poluição industrial) geram, em alguns casos, a debilitação de um 

órgão do corpo humano, deformidades físicas, a alteração da percepção, dificultando, 

assim, a motricidade e a comunicação, como a fala, prejudicando a expressão. 

Entre os males da sociedade moderna, outro tipo de moléstia que acomete o indivíduo 

é o câncer – uma doença muito próxima a cada um de nós hoje e que pode atacar qualquer 

órgão; entre as mulheres, o de maior incidência é o câncer de mama. Em caráter mundial, 

em razão dos números que atinge, ele pode até ser considerado como uma pandemia e, 

quando não descoberto a tempo, os números se mostram “mortais”, driblando as diver-

sas áreas da ciência e da tecnologia que procuram a cura ou mesmo paliativos para ame-

nizar todas as dores geradas.

Assim, focarei aqui as “(d)eficiências” atendidas pela moda e pelo design ergonômico, 

avaliadas sob a ótica da interferência do Sistema Neurológico Central (SNC) na organiza-

ção do indivíduo e suas eficiências. No caso do câncer de mama, muitas vezes a mulher 

passa por uma feroz batalha entre vida e morte e, em mais e mais casos, é vítima da extir-

pação da mama, que obriga seu corpo a reagir, projetando um novo ser, buscando aquela 

mesma percepção que despertou no ato do nascimento.

A mulher pós-extirpação da mama busca uma nova forma de comunicação (mesmo 

que primitiva) por meio de seu corpo – antes seu ícone de beleza. Se pensarmos o corpo 

humano como algo supremo, veremos que ele exerce suas novas (d)eficiências através da 

plasticidade neural, que disponibiliza um processo de troca de (d)eficiências conforme a 

dedicação do indivíduo.

Estudos voltados ao design e à ergonomia levam o profissional da área a ampliar o 

conhecimento com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dessa mulher, de forma 

geral. Tanto que tal questão vem tomando corpo e preocupando a sociedade global. Esta 

ocorrência levou os designers a se apoiarem nas diversas ciências e a desenvolver produ-

tos que contam com materiais inovadores.

Procurando avaliar a complexidade do design envolvido na criação de um sutiã para 

mulheres mastectomizadas, busquei conhecer os dados coletados pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a qual aponta o câncer como um mal crescente, cujos indica-

dores estatísticos recentes mostram que 12% dos óbitos no mundo hoje são causados 

pelo câncer em todas as suas manifestações – o que representa cerca de 6 milhões de 

pessoas. Ainda de acordo com essa organização, estima-se a incidência de 27 milhões de 

casos de câncer até o ano de 2030, 17 milhões de mortes decorrentes dessa patologia e 
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75 milhões de pessoas vivas, anualmente, convivendo com a doença e que o maior efeito 

desse aumento acontecerá em países de baixa e média renda per capita. Ainda de acordo 

com as autoridades da área da saúde, o câncer de mama é o maior problema que acomete 

a mulher, expondo-a à sobrevida diante da mastectomia42.

Já quanto à terapêutica da mulher mastectomizada, a indústria vem trabalhando assí-

dua e preocupadamente no desenvolvimento de próteses que atendam às diversidades de 

seu biótipo para suprir a falta da mama. Paralelamente, o setor de confecção têxtil vem 

criando peças (como suportes) que as componham para utilização e proteção das próte-

ses e/ou órteses.

Considerando que o vestuário, de modo sutil ou não, segue a moda. A moda por sua 

vez imita a vida. Neste contexto, estudar a complexidade do design aplicado ao sutiã para 

mulheres mastectomizadas sugere ao mercado de confecção maior atenção à peça, pois 

quando em uso, esta passa a ser o complemento do corpo da mulher, mostrando sua 

proeminência perante a vida, propiciando equilíbrio físico e psicológico, agindo em favor 

de uma nova (d)eficiência.

Contemporaneidade do corpo patológico
A partir de uma pesquisa de campo, identifiquei fatores referentes à problemática que 

indicam que uma peça mal elaborada e construída de modo errado gera má adequação 

da prótese externa e/ou da mama sã, dificuldade de manuseio do fecho, bem como da 

regulagem ou largura das alças e acomodação da musculatura das costas, que participa 

do movimento do ombro e que, mediante a fragilidade da região afetada, fica prejudi-

cado. Além dessas questões, a complexidade do tema faz com que o designer enfrente 

outros desafios tais como: conhecer detalhadamente as características da mulher no que 

se refere aos aspectos da hereditariedade, do biótipo, da etnia, da topografia da mama, 

vinculando informações pertinentes à criação do sutiã ao conforto.

O vestuário separa-se do corpo por uma camada de ar mínima, chamada de micro-

clima43 e molda-se como uma segunda pele, participando intimamente das suas funções 

físicas e psicológicas, alterando o conforto e a qualidade de vida.

As funções físicas permitem que o indivíduo socialize-se com seu meio através da bio-

mecânica, ou seja, da interação dos músculos com o mundo mediante a ampliação de 

42  <www.saudepublica.web.pt>; <http://g1.globo.com/bemestar/noticia/2012/07/cancer-de-mama-deve-a-
tingir-60-mil-mulheres-mais-em-2013-diz-relatorio.html>; <http://www.oncoguia.org.br/conteudo/ede-
ma-e-linfedema-na-posmastectomia/371/61/>. 

43  Um corpo vestido diminui em 50% a perda de calor se comparado com um corpo nu. As roupas formam o 
“microclima”, que é causado pelo ar contido entre o tecido e a pele (GRAVE, 2014). 
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seus movimentos, como, por exemplo, aquelas funções envolvidas na ação de locomoção 

e gesticulação. Já as funções psicológicas atuam na avaliação da atitude, ou do resultado 

dela, como vestir-se e sentir-se bem para consigo e para com os outros, sentir-se parte 

atuante da moda. 

No caso da mulher mastectomizada, ela passa a dispor de um corpo com limitações 

de movimento quando busca recuperar sua biomecânica e a ter medo de não retomar sua 

vida funcional, entrando em estado de atenção com relação a sua saúde emocional diante 

da vida psicossocial, desenvolvendo um afastamento da sua vida sociocultural.

Os tratamentos aplicados recorrem a movimentos cinesiológicos para tentar evitar 

que a mulher mastectomizada seja vítima, ainda, de uma grave sequela – um linfedema 

(edema causado pela retirada de parte da cadeia linfática responsável pelo acúmulo de 

“linfa”, ou líquido intersticial, causando uma inflamação na extremidade do lado que 

sofreu o procedimento cirúrgico).

Sendo estrutural, o corpo humano apresenta a capacidade de interagir com seu meio, 

ampliando limites e condições para sua sobrevivência, com uma topografia caracterizada 

por seus estímulos, ou pela falta deles. 

Entre tantas estruturas, o Sistema Nervoso Central (SNC) apresenta uma característica 

de “plasticidade neural”44, que permite que o SNC fixe tudo o que aprendemos – desde o 

nascimento até a fase adulta, dando ao corpo a habilidade de se adaptar a novas (d)eficiên-

cias através de estímulos e treinos de tarefas, sendo capaz de reorganizar suas ações e com-

portamento. 

Sendo o design uma arte criadora com visão totalmente detalhista, e apoiada nas diver-

sas ciências que permeiam a ergonomia, parti para a construção de um sutiã que permi-

tisse avaliar a atividade da mulher mastectomizada mediante suas habilidades naturais e 

habilidades pós-mastectomia, com adaptação de sua plasticidade neural. 

Em busca de eficácia da peça de roupa, apliquei a teoria Gestáltica45, que me permi-

44  A plasticidade neural pode ser definida como uma mudança adaptativa na estrutura e nas funções do sis-
tema nervoso, que ocorre em qualquer estágio da ontogenia, como função de interações com o ambiente 
interno ou externo ou, ainda, como resultado de injúrias, de traumatismos ou de lesões que afetam o 
ambiente neural (PHELPS apud FERRARI, 2001).

45  O início da aplicação da teoria Gestalt deu-se por volta de 1910 com a participação de Max Wertenier, Wolf-
ngang Kohler e Kurt Koffka da Universidade de Frankfurt. “Gestalt” é uma palavra germânica que significa 
forma ou figura. Ela estabelece que um produto apresente maior atração diante da aparência e, sendo assim, 
entre as sensações, o visual é considerado o mais importante (BAXTER apud GRAVE, 2014). A teoria Gestáltica 
utiliza três princípios aplicados, que são: Equilíbrio – é a apresentação da harmonia entre forças; o indivíduo 
sente o estado de equilíbrio pela distribuição da pausa; este, pela visão, ocorre quando “forças fisiológicas 
correspondentes no sistema nervoso se distribuem de tal modo que se compensam”; Harmonia visual – resulta do 
equilíbrio entre articulação visual e outras unidades, ou seja, é uma apresentação equilibrada e organizada; 
Clareza – é o entendimento imediato, tanto em codificação como em compreensão (GRAVE, 2014).
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tiu adicionar ao produto funcionalidade, além de ser uma forma de a mulher recuperar 

sua dignidade por meio da percepção, explorando a harmonia e o aspecto visual clean 

da peça, para formar a trindade conforto-estética-saúde. Assim, o design pode unificar 

(novamente) o vestuário ao corpo da mulher agora mastectomizada, permitindo que ele 

seja envolvido pela peça de vestuário, cumprindo com suas funções (no caso do sutiã, as 

de segurar, equilibrar, proteger, manter a simetria entre as mamas e embelezar) e colabo-

rando na terapêutica da região afetada – com uma nova (d)eficiência.

 

A mulher mastectomizada
Além da mama feminina ser um símbolo da feminilidade e estar fortemente asso-

ciada à maternidade, ela participa fisicamente da estabilização do corpo, atuando na sua 

gravidade e na composição hormonal. Sendo assim, depois da longa e traumática cami-

nhada realizada entre o diagnóstico de câncer e a perda da mama, seguida de tratamento, 

a mulher mastectomizada encontra-se fragilizada, assustada, insegura e ainda carrega 

consigo o medo de possíveis sequelas. 

Sua vida mudou sem aviso prévio! Talvez ela não possa contar com o apoio familiar 

na medida certa, faz visitas constantes ao médico, se submete a tratamentos agressivos 

tanto física como emocionalmente, está em processo de desenvolvimento de um novo 

olhar para si mesma e, agora, precisa vestir sua nova intimidade e imagem, sentir-se parte 

da moda. Claro está que nem é preciso mencionar quanto ela necessita de maior atenção 

e cuidados. 

Retomar seu dia a dia da forma mais suave possível exige, de imediato, que ela visite 

e reavalie seu guarda-roupa com mais atenção já que, na maioria das vezes, o que antes 

era vestido de forma automática e prazerosa 

agora pode não mais se adequar ao novo 

corpo e à nova imagem, buscando no ves-

tuário a combinação da adequação do corpo 

com sutileza da moda. Ela se vê nua e cruel-

mente agredida por uma realidade que espe-

lha alterações, no mínimo, de ordem ortopé-

dica em sua postura, tal como a inclinação 

do ombro para a frente e a alteração da sime-

tria dos ombros, entre outros. A Figura 1 

ilustra a difícil realidade de uma mulher no 

pós-mastectomia. 
Figura 1
Mulher pós-mastectomia.

Fonte: GRAVE, 2014.
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Eficiências e (d)eficiências importantes ao design
A mulher pós-mastectomia apresenta, entre outros problemas, dificuldade de movi-

mentar o braço do lado da cirurgia, dores na região e naquelas afetadas diretamente pela 

mutilação, dificuldade em mexer os ombros, braço inchado, mudança na sensibilidade 

que afeta o braço na parte interna e superior, com possíveis formigamentos, choque ou 

dormência ou ainda anestesia. Estes problemas, se não tratados mediante o apareci-

mento dos sintomas, poderão se estender por um período indeterminado. 

Com o intuito de se criar um sutiã adequado à mulher mastectomizada, estudei ao 

longo de sete meses 60 mulheres que foram submetidas à cirurgia por meio da aplicação 

de um questionário composto por cinco perguntas específicas, dirigidas às dificuldades 

que a mulher pós-mastectomia encontra no uso do sutiã e uso de prótese externa. A ava-

liação me permitiu analisar as eficiências (exceto daquelas tarefas realizadas sem auxílio 

de terceiros), as novas (d)eficiências (agora a execução de tarefas com auxílio de terceiros) 

relacionadas à unilateralidade, ou à bilateralidade, combinada ao canhotismo e destrima-

nismo e ao dinamismo que envolve da plasticidade neural durante as atividades diárias.

As atividades que analisei quanto ao uso do sutiã foram (1) o vestir/despir, (2) o abrir/

fechar o fecho, (3) a dificuldade no encaixe do porta-prótese e (4) a regulagem das alças.

Em mais detalhes, temos:

1) Eficiência em vestir e despir o sutiã: em uma rotina simples, a mulher primeiro 

coloca o braço (d)eficiente e, com ajuda do braço eficiente, veste o sutiã; a mesma tarefa 

é repetida na atividade de despir, porém em uma sequência inversa – tirando primeiro o 

braço não afetado. A dificuldade encontrada neste caso diz respeito ao fato da mastecto-

mia ter sido realizada no mesmo lado da predominância natural da habilidade da mulher, 

isto é, o fato de ser canhota ou destra. Esta limitação acontece porque a região foi lesada 

pela retirada da mama e pela perda de parte da massa muscular, o que ocasiona uma 

limitação de movimentos do ombro durante o movimento bascular que se dá na posição 

média ao se levantar, abaixar ou afastar o braço, tanto para a frente como para a lateral, 

fragilizando e, ao mesmo tempo, “segurando” o movimento do braço.

Entretanto, no caso da mastectomia ter sido realizada em ambos os lados, e indepen-

dentemente da mulher ser destra ou canhota, durante o período crítico (entre sessenta e 

noventa dias do pós-cirúrgico) seus braços estão sensíveis e doloridos, apresentando pro-

blemas na realização dos movimentos de rotação e elevação do ombro, quando a abdução 

da escápula com contratura na musculatura sensibiliza a cervical, dificultando a ação de 

vestir/despir e de fechar/abrir o sutiã. Diante dessas dificuldades, e na maioria das vezes, 

a mulher deixa de vestir um sutiã ou, quando veste um, não o usa da maneira correta, 
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deixando o fechamento incompleto e a prótese mal 

centrada provocando, assim, instabilidade do corpo. 

2) Eficiência em abrir e fechar: o sutiã indicado 

para as mulheres mastectomizadas conta com um 

fecho frontal em gancho, sustentando a mama e a pró-

tese externa, facilitando o movimento do corpo, per-

mitindo o fechamento de forma que a peça se ajuste 

às atividades do corpo. O modelo de fecho em gancho 

demanda que a mulher segure firme a base do gancho 

e, com a outra mão, execute a tarefa de fechar os gan-

chos, um a um. A Figura 2 ilustra os fechos mais apli-

cados pelo mercado, normalmente formando uma 

abertura carreada com dez colchetes de gancho.

3) Eficiência na utilização das alças: as alças apresentam reguladores que adequam a 

sustentação tanto da prótese como da mama sadia e têm a função de manter a simetria 

entre as mamas, independentemente de seu formato, tamanho, peso e largura, e devem 

estar apoiadas em um terço do ombro. As alças finas causam desconforto durante o uso e 

podem causar vermelhões, dores e até inchaço na direção da articulação do ombro. Ao ves-

tir, a mulher coloca primeiro o braço do lado mastectomizado e, depois, o do lado sadio.

4) Eficiência na utilização do porta-prótese: a dificuldade encontrada no uso de um por-

ta-prótese inadequado está relacionada à base da mama, conforme a quantidade de mus-

culatura relativa à mama extirpada (volume, peso, formato e largura). A maior insegurança 

da mulher mastectomizada com relação ao uso da prótese está associada ao possível des-

locamento, que leva à perda da simetria e/ou à possível queda da peça durante a realização 

de um movimento, para não falar do embaraço que isso pode causar caso aconteça em um 

local público, com pessoas à volta. O sucesso da utilização de uma prótese está associado ao 

casamento da base da mama extirpada com o tamanho do porta-prótese. A prótese encai-

xa-se com maior firmeza conforme ocorre a diminuição de movimento e a atribuição do 

movimento do outro lado (ombro e braço), durante a realização de uma atividade comum, 

por uma mulher que apresenta maior habilidade motora do lado mastectomizado e base 

da mama estreita. Já a mulher com uma base larga deve vestir um sutiã com porta–prótese 

espaçoso, porém do mesmo tamanho da base, o que fará com que o encaixe mantenha a 

firmeza, a harmonia e a estética da prótese durante a realização das tarefas diárias. 

Um problema comum que encontrei diz respeito à prótese que não apresenta um peso 

equivalente ao da mama natural (sã) e um encaixe adequado. Nesse caso, a tendência é 

de que haja um deslocamento da prótese e que o sutiã enrole na área debaixo do braço. 

Um outro problema que notei está relacionado ao fato de, às vezes, a base da mama ser 

Figura 2
Colchetes em conjunto.

Fonte: www.coatscrafts.com.br
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pequena, mas a mama volumosa. Se junto 

com a extirpação da mama houve tam-

bém a perda de boa parte da musculatura, 

existe a probabilidade de ocorrer um des-

locamento da prótese externa (dentro do 

porta-prótese) ocasionado pela concavi-

dade da região. Encontrei a solução para 

este possível deslocamento na modela-

gem diferenciada do bojo e na aplicação 

de reforços no porta-bojo, que deve contar 

com uma nova modelagem e novo tama-

nho. Tive, também, que utilizar um tecido 

que oferecesse maior adesão ao corpo. 

A Figura 3 apresenta uma mulher que sofreu uma mastectomia bilateral, com habili-

dade no canhotismo e com dificuldades de vestir a peça na posição correta mediante a efi-

ciência e a nova (d)eficiência da usuária em fechar e abrir o sutiã (com alças estreitas), as 

mamas com base largas, porta-bojo com base estreita e com assimetria entre as mamas. 

 

Moda terapêutica: a descaracterização da (d)eficiência
Uma abordagem geral relativa ao desenvolvimento de uma peça de vestuário especí-

fica para a mulher mastectomizada, levando-se em consideração também seu desequi-

líbrio psicofísico, a necessidade do conforto e de uma estética junto à terapêutica, me 

permitiu classificar o sutiã como uma peça de moda terapêutica – resultado da aplicação 

de ferramentas da modernidade. Esta abrangência permitiu-me, como designer, atender 

às necessidades da mulher ao relacionar corpo-mastectomizado/vestuário-moda-tera-

pêutica. Esta investigação acerca de uma peça especial propiciou à usuária a oferta de 

conforto e segurança, diminuindo seu sentimento de marginalização social diante da sua 

(d)eficiência adquirida, embora sentindo-se ainda transtornada pela beleza diferenciada 

e de condições de resgatar seus ideais de personalidade que, ao longo da patologia, foram 

esquecidos. 

Este estudo é uma pequena contribuição para a melhoria da condição da mulher 

moderna e mastectomizada. Devemos ter sempre em mente que a eficácia do produto 

conta com a complexidade da patologia e da terapêutica aplicada ao design – ambas agre-

gadas a materiais e que, somente com todas as complexidades juntas, podemos chegar o 

mais próximo possível de um produto ideal. 

Figura 3
Mastectomia bilateral.

Fonte: GRAVE, 2014.
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Entretanto, não podemos nos esquecer que o design deve cercar as complexidades do 

produto (sutiã), mas respeitar a manifestação do cérebro humano, levando em considera-

ção as constantes modificações e que, no pós-trauma, há uma necessidade fundamental 

de se avaliar os movimentos e compreender seu mecanismo neuropático, de forma a res-

peitar a plasticidade neural de cada indivíduo.
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e a moda inclusiva
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46  Graduada na 1ª turma de Terapia Ocupacional da Universidade Estadual Paulista, pós-gra-
duada em Reabilitação pela Universidade Federal de São Paulo, atua na área neurológica 
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ministrou palestra de Moda Inclusiva e possui artigo apresentado em Congresso interna-
cional (Pequim): “MODA INCLUSIVA: experiência profissional de terapia ocupacional em 
oficina de moda inclusiva” (2013).
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A
os poucos a moda inclusiva vem se desenvolvendo no Brasil as pessoas com 

diferentes corpos e diferentes tipos de limitações têm se beneficiado desse con-

ceito que abrange tanto a autonomia/facilidade no vestir quanto a autoestima 

e identidade resgatadas, não somente pelo ato de vestir-se em si, mas na aproximação 

da relação do consumo de moda e as pessoas que não se veem representadas pela moda 

hoje (BOSCO, 2013). 

Quando se fala em pessoas com alguma limitação, como pessoas com deficiência, 

nos referimos a aproximadamente 45 milhões de indivíduos, a partir daí podemos 

começar a imaginar os diversos tipos de corpos existentes e, além disso, nas transfor-

mações que recebem os corpos após a instalação de uma deficiência. Para facilitar a 

compreensão e análise desse vasto grupo, podemos catalogá-los de algumas maneiras, 

como, por exemplo, grupos de pessoas com alteração da visão, grupos com síndrome 

de Down, grupos com sequela de lesão medular e assim por diante. Porém ainda pode-

mos criar subgrupos: para pessoas com sequela de lesão medular, podemos criar o sub-

grupo de tetraplégicos (pessoas com sequela da lesão medular nos braços e pernas) e 

ainda dentro desse subgrupo podemos catalogar novos subgrupos conforme desejar-

mos (FARIA, 2010). 

Assim atualizar-se de todas as variações possíveis que o corpo de uma pessoa pode ter, 

pode ser uma tarefa um tanto quanto dificultosa, porém familiarizar-se com algumas das 

mais comuns é um caminho possível e já iniciado por muitos profissionais de moda, que 

direcionam seus projetos para este segmento especificamente. 

Do ponto de vista da saúde essa é uma questão importante na prática da moda inclu-

siva, pois o profissional que conhece o sujeito para quem está destinado o seu projeto 

possui maior possibilidade de alcançar um resultado satisfatório, caso contrário, poderá 

correr o risco de ao final de seu trabalho perceber que seu produto não tem a funcionali-

dade planejada e dificilmente irá saber como poderá melhorá-lo (LIMA, 2007). 
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Há muitas formas de conhecer um público-alvo, porém quando se fala de um segmento 

tão heterogêneo como o de pessoas com deficiência o contato direto pode ser a melhor 

maneira de traçar um perfil, mas o acesso direto a esse público nem sempre é possível, 

um fator limitante é a dificuldade de acessibilidade. No Brasil dispomos de relativamente 

pouca acessibilidade nas ruas e locais públicos, restringindo a circulação das pessoas, 

principalmente as que possuem dificuldades de locomoção, e algumas acabam por ter a 

rotina restrita ao lar após a instalação de sua deficiência, saindo de casa apenas para con-

sultas médicas ou para terapias de reabilitação (CARDOSO, 2007). Desta forma, abordar 

pessoas com deficiência em locais públicos não é uma tarefa simples, pois pode-se não 

chegar a uma quantidade suficiente de pessoas para gerar dados para uma pesquisa de 

público-alvo, por exemplo. 

Outro fator limitante é que hospitais ou centros de reabilitação, por se tratar de um 

ambiente em que se necessita preservar a privacidade e segurança de seus pacientes, 

não costumam oferecer acesso para visitantes, podendo também dificultar o processo de 

conhecimento dos tipos de pessoas com deficiência que existem no nosso contexto social 

e que desejam consumir moda. 

Porém, aos poucos, ambientes com maior acessibilidade estão sendo abertos ou refor-

mados. Vagas destinadas a idosos, gestantes, pessoas com deficiência são cada vez mais 

comuns de serem vistas em vias públicas, mas ainda há muito a melhorar, porém já é 

um importante movimento de inclusão social e de sustentabilidade (CARDOSO, 2007). 

Com a moda acontece algo similar, aos poucos mais pessoas estão circulando pelas ruas, 

com diferentes corpos, querendo vestir-se conforme a ocasião e com seu estilo próprio, 

ou seja, as pessoas com ou sem deficiência podem consumir moda, provavelmente se 

interessam em melhorar a qualidade de vida retomando suas atividades de vida diária, 

acompanhadas de sua identidade e de seus valores pessoais. 

Desta forma começamos a perceber como a moda inclusiva se expande e a partir daí 

podemos iniciar uma reflexão sobre a união de dois universos – moda e saúde. Conceitos 

que se complementam para chegar a um resultado mais eficaz, ou seja, desenvolver de 

fato uma moda para todos. 

Vamos iniciar conversando sobre o ambiente de saúde, onde o processo de conheci-

mento e tratamento de um paciente geralmente acontece por meio de entrevistas e proto-

colos de avaliação predefinidos. Quando o profissional entra em contato pela primeira vez 

com o paciente já se inicia a avaliação, ou seja, antes mesmo de trocarem uma só palavra, 

os olhos treinados do especialista captam quais os principais componentes físicos que ali 

se apresentam, como um membro hemiplégico típico de um paciente com AVC (Acidente 

Vascular Cerebral) ou uma alteração da locomoção evidenciada pelo uso de cadeira de 

rodas ou muletas. Em seguida inicia-se um bate-papo, a que chamamos anamnese, para 
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a coleta de dados sobre a história desse paciente desde a instalação de sua deficiência até 

aquele momento. 

Conhecendo sua trajetória e os locais que já passou em tratamentos e procedimen-

tos anteriores, planejamos como será daquele momento em diante, ou seja, definimos o 

plano de tratamento desse paciente, assim destacamos suas queixas principais e expecta-

tivas com aquele tratamento que está se iniciando; é nesta fase que normalmente aparece 

a queixa de vestuário. 

Dentro do processo de reabilitação há a equipe multidisciplinar, ou seja, diversos pro-

fissionais atuando com o mesmo paciente, geralmente a equipe é composta pelo médico 

fisiatra (podemos encontrar também médico neurologista, clínica médica, psiquiatra ou 

outra especialidade, dependendo do caso), enfermeiros, psicólogos, terapeutas ocupa-

cionais, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, assistente social, nutricionista, educador físico 

entre outros. 

Destacamos o terapeuta ocupacional, que, em termos gerais, é o profissional que trata 

da retomada das atividades de vida diária de pessoas com alguma limitação, por exem-

plo, atividades básicas, como alimentação, higiene pessoal, vestuário superior, vestuá-

rio inferior etc., e das atividades instrumentais de vida diária, como escrever, trabalhar, 

praticar esportes entre outras, selecionadas de acordo com o contexto biopsicossocial do 

paciente, contexto esse já conhecido previamente pelo profissional por meio da avaliação. 

Com relação ao vestuário, após a coleta de dados na avaliação, conversamos com o 

paciente sobre a dificuldade que ele possui, desta forma conhecemos o que ele espera 

tanto em termos de funcionalidade e independência quanto de estética mínima dessa 

adaptação. Uma das ferramentas de trabalho do profissional de terapia ocupacional é 

a análise da atividade, ou seja, analisar etapa por etapa de uma determinada atividade, 

neste caso a do vestir e do despir e identificar quais as dificuldades que aquele paciente 

possui além das que ele próprio identifica e finalmente iniciamos a adaptação de fato da 

peça de roupa (LIMA, 2007). 

Podemos pensar no despir/vestir pelo próprio usuário, onde entram as adaptações para 

melhora da independência e da autonomia. O despir/vestir realizado por terceiros, como 

pacientes com lesão mais incapacitante. 

Muitos idosos hospitalizados e mães de crianças com sequelas mais graves se bene-

ficiam de vestuário adaptado para facilitar o vestir/despir realizado por outra pessoa. A 

moda inclusiva facilita o manejo da pessoa a ser vestida, com impacto positivo na quali-

dade de vida causando menos desconforto para ela e para seu cuidador direto. 

Existem inúmeros tipos de adaptações possíveis de serem feitas, como aberturas late-

rais da calça com fechamento em velcro, cadarço elástico permitindo expansão do calçado 

sem necessidade de desamarrá-lo, argola para facilitar manuseio de zíperes, velcro na parte 
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interna da camisa para facilitar o abotoar, também podemos demonstrar o abotoador de 

uma mão só ou treinar o paciente a abotoar com uma mão apenas dependendo de seu nível 

de compreensão, ou seja, podemos listar variados tipos de adaptações que já são utilizadas 

na prática profissional do terapeuta ocupacional, lembrando que este faz uso da análise de 

atividade para desenvolver as adaptações de forma personalizada para o seu paciente. 

Conforme colocamos em prática a moda inclusiva, podemos observar que há a neces-

sidade de realizarmos parcerias com demais profissões para solucionar questões especí-

ficas de moda, como, por exemplo, quando a adaptação possui um tecido que esquenta 

o corpo do paciente ou arranha sua pele, como zíperes internos ou botões, ou quando o 

paciente necessita de um design diferenciado, modelagem modificada, tecidos alternati-

vos entre outros, cabendo aí – e muito além – a atuação do profissional de moda. 

Na atuação prática do terapeuta ocupacional frequentemente há a queixa de dificul-

dade para vestir-se, ou do seu cuidador poder vesti-lo com mais facilidade. Também há 

relatos de paciente que adaptam suas peças de roupa por conta própria com resultados 

bastante adequados. Parece óbvio dizer que com o auxílio de profissionais especializa-

dos, como o profissional de moda e o terapeuta ocupacional, esses resultados podem ser 

ainda melhores, porém serviços de moda inclusiva ainda não são facilmente encontrados 

nas ruas, como, por exemplo, lojas com roupas que se adaptam para diferentes modelos 

de corpos ou na disponibilidade de alfaiates que façam ajustes na roupa pensando tam-

bém na inclusão das pessoas com deficiência. 

Diversos serviços de moda inclusiva podem ser estruturados dessa forma, aliando os 

conhecimentos da saúde e do design de moda para o desenvolvimento de novos projetos, 

gerando impacto positivo na sociedade. 

Ainda hoje, o usuário de moda possui dificuldade de comprar ou adaptar suas peças 

de roupa, desde as básicas até as mais elaboradas, como, por exemplo, uma calça jeans 

que possui costuras grossas formando pontos de pressão sob o assento e que precisam 

ser adaptadas ou também um vestido longo de festa que necessita de adaptação no abdô-

men para que a renda não fique tão franzida na postura sentada. Podemos ainda ir mais 

especificamente ao pensar na necessidade de indicação do tecido ideal para que a roupa 

de um atleta paralímpico não entre em atrito com seu corpo (devido à alteração de sen-

sibilidade) ocasionando a formação de feridas em sua pele – impactando negativamente 

em seu rendimento, pois fatalmente necessitará ficar suspenso de seus treinos para que 

sua pele possa cicatrizar completamente. 

Um cenário ideal para o usuário de moda consiste na atuação conjunta desses dois 

profissionais, desde o início da confecção ou adaptação da peça até a prova e entrega para 

o consumidor final, levando em conta além de suas experiências de vida o seu contexto 

sociocultural. 
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Tendo em mente os princípios da sustentabilidade, encontramos o caminho para 

desenvolver moda inclusiva, porém necessitamos quebrar alguns mitos, como o de que 

a moda inclusiva é necessariamente mais cara, mais difícil de ser produzida (BERLIM, 

2012). Outro ponto importante é a ressignificação do vestuário, segundo André Carvalhal 

(2016), o futuro da moda é atribuir um novo significado ao que já existe, pode-se criar algo 

novo, porém não sendo esta uma regra, há roupas já no mercado de moda que são peças 

totalmente inclusivas. 

Aliado a estes princípios, podemos nortear um projeto inclusivo com os sete concei-

tos do desenho universal, como o uso igualitário (produtos que podem ser utilizados por 

pessoas de diferentes capacidades), uso adaptável (design de produtos que atendem pes-

soas com diferentes habilidades e diversas preferências), uso simples e intuitivo (de fácil 

compreensão independentemente de seu conhecimento, habilidade ou nível de concen-

tração), conhecido (quando a informação necessária é transmitida de forma a atender 

as necessidades do receptor, seja ela uma pessoa estrangeira, com dificuldade de visão 

ou audição), seguro (tolerante ao erro, minimizar os riscos de ações acidentais ou não 

intencionais), esforço físico mínimo (para ser usado eficientemente, com conforto e com 

o mínimo de fadiga), abrangente (que estabelece dimensões e espaços apropriados para 

o acesso, o alcance, a manipulação e o uso, independentemente do tamanho do corpo, da 

postura ou da mobilidade do usuário) (DELAQUA, 2013). 

É de extrema importância destacar que ambiente inclusivo de moda é o que possibilita 

ao usuário encontrar roupas adequadas sem nenhum tipo de barreira, não sendo neces-

sário procurar algo “especial” para ele, em loja “exclusiva” separado dos demais. Quando 

a pessoa com deficiência se vê retomando suas atividades do dia a dia, mesmo que de 

uma forma diferente, aos poucos vai ampliando seu universo novamente, vendo-se capaz 

de tomar decisões por conta própria, interagindo com os diversos ambientes e se apro-

priando de sua identidade pessoal. Moda inclusiva de verdade respeita esses direitos, 

proporciona funcionalidade, autonomia, sensação de pertencimento, qualidade de vida 

e ampliação da participação social, é a moda para todos incentivando o resgate da identi-

dade da pessoa com ou sem deficiência. 
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N
o presente capítulo convidamos o leitor interessado em construir a moda para 

pessoas com “outras potências” a pensar como pessoas com TEA (Transtorno 

do Espectro Autista) podem se beneficiar do uso de vestuário planejado e dife-

renciado no dia a dia. 

Transtorno do Espectro Autista (TEA)
Uma das potencialidades de pessoas que são diagnosticadas com TEA é a facilidade de 

se localizar e compreender o mundo a partir de estímulos visuais. Pessoas com TEA mui-

tas vezes parecem não ouvir quando são chamadas pelo nome e mantêm pouquíssimo ou 

quase nenhum contato visual com o outro, mas observam atentamente símbolos, dese-

nhos, fotos e imagens.

O TEA engloba uma variedade de transtornos complexos do neurodesenvolvimento 

cujos sintomas podem surgir antes dos três primeiros anos de vida. A causa destes trans-

tornos ainda não é completamente conhecida, mas pesquisas apontam que, além de 

fatores genéticos e ambientais, existem algumas características, como ter irmãos com 

autismo, ou ser filho de pais com 40 anos ou mais, que podem aumentar a propensão de 

um indivíduo ter TEA (ROSENBERG et al., 2009; SUMI et al., 2006; DURKIN et al., 2008). 

Estudos recentes reportam uma prevalência média em torno de 0,67%, mas há outros 

que chegam a reportar uma prevalência de até 1,13% de pessoas com TEA. Não se obser-

vam diferenças na incidência do autismo quanto a classes sociais, etnias ou culturas 

(FOMBONNE, 2009; CENTER FOR DISEASE CONTROL – CDC, 2014; BAXTER et al., 2015). 

Estudos sobre prevalência em países em desenvolvimento apresentam dados menos 

robustos, mas que trazem números semelhantes (ELSABBAGH et al., 2012). Baseado nas 

estimativas do único estudo piloto brasileiro na área, estima-se que 0,3% da população 

paulistana tem TEA, o que representa 40 mil crianças e adolescentes (menores de 18 

anos) (PAULA et al., 2011; PAULA et al., 2012). 
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Os critérios para inclusão de um indivíduo sob este diagnóstico, segundo o Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtorno Mentais – DSM-V (APA, 2014) são déficits em duas 

áreas principais: 1) comunicação social, que inclui atrasos na comunicação e na intera-

ção social, e 2) interesses restritos e comportamentos repetitivos e alteração sensorial. 

Pessoas com TEA tendem a ser menos responsivas socialmente, visto que poucas vezes 

nos olham e que frequentemente precisam estar motivadas para atender ao chamado do 

outro. Entretanto, apesar de prestar pouca atenção ao ambiente social, elas têm tendên-

cia a repetir gestos, sons e reagem de forma atípica aos estímulos sensoriais. Isso signi-

fica que, às vezes, pessoas com TEA apresentam: 1) alteração diante de estímulos audi-

tivos (podem se incomodar muito com barulhos altos); 2) alteração diante de estímulos 

táteis (podem se incomodar, ou gostar e buscar muito, algumas texturas); 3) alterações no 

paladar (podem preferir alimentos com determinada consistência ou sabor); e 4) reagem 

a estímulos visuais de forma diferenciada (diante de fotos, símbolos gráficos podem pres-

tar muita atenção e, por isso, conseguir compreender regras e atividades, mais do que se 

essa explicação fosse auditiva).

TEA e A Análise Aplicada do Comportamento (ABA)
A Análise do Comportamento é a ciência do comportamento e é uma das correntes da 

Psicologia, assim como a Psicanálise, a Gestalt, a Fenomenologia, entre outras. A Aná-

lise do Comportamento Aplicada (conhecida como ABA, devido à sigla em inglês Applied 

Behavior Analysis) é um dos quatro domínios que compõem essa ciência. A ABA, junta-

mente com os domínios da Filosofia (Conceitos Teóricos), a Pesquisa Básica e Prestação 

de Serviços são os pilares sobre os quais esta ciência se edifica (MOORE; COOPER, 2003). 

Qualquer ambiente onde é necessária uma mudança de comportamento e relaciona-

mento entre pessoas pode se beneficiar da pesquisa aplicada (ABA). Qualquer comporta-

mento deficitário ou em excesso no desenvolvimento de um indivíduo, e que prejudique 

seu bem-estar com o meio, pode ser alvo de uma intervenção baseada nesta abordagem. 

Uma das demandas sociais atendidas pela ABA, com grande impacto científico e interna-

cional, é o tratamento de pessoas com desenvolvimento atípico, tanto de grau leve, mode-

rado como grave. 

Intervenções com base em ABA têm sido testadas em estudos de metanálise e ensaios 

clínicos randomizados e são consideradas cientificamente comprovadas (WONG et al., 

2015). Especificamente nos casos de TEA diagnosticados na primeira infância, alguns 

autores têm apontado os efeitos positivos de uma intervenção precoce (EIBI – Early Inten-

sive Behavioral Internvetion) (KLINTWALL et al., 2015). Mas o fundamental é que a inter-

venção pode e deve ocorrer para as diferentes faixas etárias ao longo da vida e em diversas 
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frentes comportamentais como: Acadêmica, Profissional, Social, Verbal e de Atividades de 

Vida Diária – AVDs; deve envolver uma equipe multiprofissional composta por psicólogos, 

fonoaudiólogos, neurologistas, psiquiatras, pediatras, educadores físicos, terapeutas ocu-

pacionais e tutores. Intervenções que focam em várias habilidades são denominadas “com-

preensivas” e, estudos apontam correlações significativas entre intervenções neste formato 

e produção de melhores resultados com indivíduos com TEA (HANLEY et al., 2014). 

TEA e comunicação
Comunicar-se é comportar-se. E todo comportamento deve ser entendido sempre ana-

lisando-se a contingência na qual ele está inserido, ou seja, devemos olhar tanto para o 

ambiente no qual aquele comportamento foi emitido quanto para as consequências que 

ele produziu. Esta relação entre eventos (antecedentes, ação e consequências) é o que se 

chama tecnicamente na Análise do Comportamento de “Tríplice Contingência”.

O comportamento de “se comunicar” é aprendido ao longo da vida pelas consequên-

cias reforçadoras que produz e que retroagem sobre aquele que se comportou (o falante), 

tornando mais ou menos provável a probabilidade daquele comportamento voltar a ser 

emitido. Comportamentos que são aprendidos a partir da mudança que provocam no 

mundo são definidos como “comportamentos operantes”. 

Analistas do comportamento, desde a publicação de Verbal behavior em 1957, assu-

miram uma perspectiva distinta da visão tradicional para explicar o que se denomina 

linguagem. Segundo a crítica feita por Keller e Schoenfeld (1968), a linguagem é vista 

tradicionalmente como um canal para comunicar e expressar ideias ou sentimentos, ou 

necessidades. Enquanto analistas do comportamento entendemos que os comporta-

mentos relativos ao fenômeno da linguagem são afirmados como comportamento ope-

rante, sujeitos às mesmas leis operantes que qualquer outro comportamento. A definição 

básica do comportamento verbal é a de que ele é um comportamento operante cujo refor-

çamento é mediado por outras pessoas.

Para Skinner (1957), cada resposta verbal (perguntar, responder, pedir...) só pode ser 

explicada a partir de sua função na contingência em que aparece e é assim constitutiva de 

um operante verbal distinto. A partir desta concepção, Skinner propõe iniciar a análise do 

comportamento verbal com base na identificação e no estudo de suas unidades mínimas 

(tríplice contingência), nomeando-as de operantes verbais, e inicia esta análise listando 

diferentes contingências que costumeiramente controlam a emissão de respostas ver-

bais. Os seis operantes verbais por ele descritos em Verbal behavior são: mando (pedir), 

tato (nomear), ecoico (repetir), textual (ler), transcrição (copiar) e intraverbal (responder 

perguntas ou completar falas). 
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Quando o analista do comportamento se propõe a ensinar uma criança com desenvol-

vimento atípico a falar, é preciso então avaliar como cada operante verbal (pedir, nomear, 

responder pergunta,...) está ou não sendo aprendido. Nesta direção, muitos analistas 

do comportamento têm pesquisado procedimentos para ensinar crianças com autismo 

(e outros diagnósticos) a falar (INGENMEY, VAN HOUTEN, 1991; REYNOLDS, RISLEY., 

1968; CAMARATA, 1993) e têm focado treino de comunicação (MATSON, 1989). 

O primeiro operante geralmente ensinado é o mando (SUNDBERG e MICHAEL, 2001). 

O mando, também entendido como “ordem” ou “pedido”, é dentre as funções da lin-

guagem (ou dos operantes verbais) aquela que parte do interesse da pessoa, por isso ela 

estará motivada a aprender esta primeiro. Por exemplo, alguém com sede, diante de um 

copo de água, poderá esforçar-se mais para aprender a pedir do que alguém que não está 

com sede.

Assim sendo, o “mando” é um operante verbal que beneficia principalmente aquele 

que fala, e que, por isso, tem grandes chances de ser emitido espontaneamente. Nesse 

sentido, quando um indivíduo aprende a pedir, ele percebe que pode mudar o ambiente 

e outros indivíduos à sua volta a seu favor, aumentando assim o valor e a importância da 

comunicação uma vez que ele é beneficiado por ela. 

A falha na comunicação e os comportamentos disruptivos
Indivíduos diagnosticados com TEA frequentemente engajam-se em comportamentos 

denominados como disruptivos (FERSTER, 1961; KAAT, LECAVALIER, 2013; SHATTUCK 

et al., 2007). Comportamentos disruptivos podem ser definidos como quaisquer respostas 

que barram, impedem ou atrapalham uma boa interação com o meio social, dificultando 

a aprendizagem e comunicação.

Algumas formas comumente conhecidas de comportamentos disruptivos que podem 

ocorrer em indivíduos com autismo incluem: estereotipias (que são respostas motoras 

e/ou verbais que ocorrem de forma repetitiva), autoagressão e heteroagressão. Vale res-

saltar que, principalmente, em relação às respostas de agressão a dificuldade de comu-

nicação presente nos TEA é um fator desencadeador, já que o indivíduo tende a emitir 

comportamentos deste tipo com a função de pedir ou, de forma geral, de se comunicar 

(CHARLOP-CHRISTY et al., 2002). 

Assim, é fundamental desenvolver o repertório verbal destes indivíduos com o objetivo 

emergencial de prevenir e minimizar os comportamentos disruptivos, além da inserção 

no mundo social, de forma ampla. 
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O Treino de Comunicação Funcional
Para tanto, analistas do comportamento utilizam um procedimento, baseado em 

evidência, denominado Treino de Comunicação Funcional (FCT – Functional Commu-

nication Training) (WONG et al., 2015). FCT é uma forma de substituir comportamen-

tos disruptivos por habilidades de comunicação mais efetivas nas interações sociais. 

Desse modo, são ensinadas formas de comunicação já minimamente familiares ou mais 

fáceis de ser instaladas; aqui estamos nos referindo a vocalizações, gestos e pistas visuais 

(CHARLOP-CHRISTY et al., 2002).

O Treino de Comunicação Funcional, ou FCT, consiste no ensino de respostas e comu-

nicação mais apropriadas, do ponto de vista social, por meio da disponibilização de conse-

quências reforçadoras. Este treino pode, e deve, ser feito em toda qualquer oportunidade 

em que se percebe que o indivíduo com TEA tem interesse por algo, seja um brinquedo, 

um alimento, seja a companhia de outra pessoa. Nesse momento, o adulto se aproxima 

dele e dá dicas verbais, quando queremos ensinar um pedido verbal simples, como “dá” 

ou “quero”, ou ajudas físicas, quando queremos ensinar um pedido feito por gestos ou por 

troca de figuras, para que a criança consiga emitir a resposta de comunicação desejada.

Ao final deste processo, o objetivo é que se tenha conseguido substituir um comporta-

mentos disruptivo por outro mais adequado, ou seja, por uma resposta de comunicação 

adequada. 

Segue abaixo o exemplo de uma contingência em que, diante de um urso de pelúcia, 

a criança é ensinada pela mãe a pedir usando uma pista visual. A consequência reforça-

dora que mantém esse comportamento é a criança receber o item que pediu, ou seja, o 

urso de pelúcia. 

Figura 1
Exemplos de contingências de pedido por troca de figuras. 
Produzido por Clarice Suemy Takahashi / Grupo Gradual.
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TEA e uso de pistas visuais como comunicação alternativa
Já descrevemos anteriormente que uma das maiores potencialidades de pessoas com 

TEA é poder se localizar e compreender o mundo através de imagens. Muitas vezes a difi-

culdade de articular sons e esta facilidade de se orientar pelo visual levam os terapeutas 

a usarem pistas visuais para a comunicação. Pistas visuais são fotos, desenhos, ou vídeos 

que possam funcionar como um estímulo antecedente discriminativo para que uma res-

posta de comunicação ocorra. 

Dois analistas do comportamento Bondy & Frost (1994) idealizaram um sistema de 

comunicação alternativo denominado de PECS (Picture Exchange Communication System) 

– Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, que pode ser usado para que pessoas 

com TEA façam pedidos (mandos) e conversem. Esse sistema de comunicação tem como 

material desenhos desenvolvidos por Mayer-Johnson (1981, 1985, 1990) que representam 

vários pedidos possíveis. Para ser aplicado, este material precisa ser adquirido, e sua apli-

cação é feita a partir de um curso e um manual adquiridos pelo aplicador. 

O protocolo de ensino do PECS é baseado no livro já anteriormente mencionado neste 

artigo, Verbal behavior (SKINNER, 1957), e, portanto, é estruturado de forma que cada 

operante verbal seja sistematicamente ensinado. Durante o treino, são evitadas dicas ver-

bais, a fim de não criar uma dependência delas. 

O uso de PECS tem cumprido seu objetivo de ensinar respostas de comunicação alter-

nativa para crianças, adolescentes e adultos com TEA, com diferentes repertórios de comu-

nicação e comprometimentos físico e/ou cognitivos. Alguns destes indivíduos chegam até 

a desenvolver o repertório de comunicação verbal vocal (Pyramid Approach to Education). 

Um material mais acessível, que pode ser confeccionado em casa e tem sido amplamente 

usado pelo seu baixo custo de confecção, é um “livro de pistas visuais”, ou seja, uma pasta 

fichário pequena, na qual cada página contem fotos tiradas dos objetos/lugares/pessoas/

brinquedos importantes para aquela criança. Desta forma, o “livro de pistas visuais” é um 

sistema de comunicação portátil, como o PECS, porém mais individualizado. 

Figura 2
Exemplos de Livro de Pistas Visuais produzido pelo Grupo Gradual.
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TEA x comunicação x moda
Considerando que a comunicação, para grande parte das pessoas com TEA, pode ser 

desenvolvida pelo uso de pistas visuais e conhecendo as dificuldades de pais e cuidadores 

de andarem o tempo inteiro com pastas de comunicação, imaginamos como seria poten-

cializada a capacidade de comunicação destas pessoas se elas “vestissem pistas visuais”.

Vestir pistas visuais? Sim! Analistas do comportamento idealizaram camisetas para 

serem usadas para pessoas com TEA ficando o Treino de Comunicação Funcional.

Pensamos que profissionais da moda teriam muito a contribuir conhecendo as espe-

cificidades de pessoas diagnosticadas com TEA e a necessidade que elas têm de se comu-

nicar e atentar mais ao outro. Certamente como ela se veste e como os cuidadores que 

querem sua atenção irão se vestir pode produzir um novo canal de comunicação. Assim 

sendo, transformando o corpo vestido em fala a moda pode dar um importante passo 

para incluir pessoas com TEA.

Figura 3
Estampa da camiseta produzida 
pelo Grupo Gradual. Ilustração por 
Clarice Suemy Takahashi.

Figura 4
Uso da camiseta com pistas visuais 
para dizer “estou com sede” e entrega 
do reforçador específico (água).
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