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Resumo

Pereira, Danila Gomes; Quaresma, Maria Manuela Rupp. A
aplicabilidade do Design Inclusivo em projetos de Design. Rio de
Janeiro, 2017. 155p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Artes &
Design, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

O Design Inclusivo visto como uma abordagem de projeto que visa
reconhecer as necessidades do maior público possível na concepção de projetos, é
capaz de orientar designers à elaboração de produtos e serviços mais práticos e
utilizáveis pelo maior número de pessoas possíveis, independentemente de sua

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512207/CA

idade ou habilidade. Todavia, esta prática não é comumente adotada por designers
brasileiros. A problemática encontrada no entorno dessa abordagem de projeto é
percebida na escassez de produtos inclusivos no mercado. Portanto, acredita-se
que esta questão está vinculada a pouca difusão do ensino do Design Inclusivo
nos cursos de graduação em Design. Diante disso, essa pesquisa teve como
principal objetivo, traçar um panorama do ensino e prática do Design Inclusivo no
Brasil em contraponto com a vivência deste por profissionais internacionais
especialistas no assunto. Através de uma revisão bibliográfica foi possível
conhecer e se aprofundar no conceito do Design Inclusivo e levantar as relações
entre ensino e prática deste em projetos de Design. Por meio de entrevistas
exploratórias e um questionário online foi possível saber se os professores dos
cursos de graduação em Design do Brasil conhecem, ensinam e aplicam o Design
Inclusivo e saber se os profissionais (designers) brasileiros conhecem o Design
Inclusivo e o aplicam em projetos. Por meio de um questionário encaminhado
para profissionais especialistas no assunto foi possível saber como é o processo
projetual na adoção dessa abordagem e os desafios vividos por eles no ensino.
Através dos resultados percebeu-se que a maior fonte de conhecimento dessa
abordagem é o meio acadêmico e que o ensino do Design Inclusivo é factual em
muitos cursos de graduação em Design, porém, notam-se contrapontos na forma
como esta sendo ensinado e aprendido. Como a prática é, em tese, reflexo do que

se aprende, a aplicabilidade do Design Inclusivo em projetos de Design ainda não
é uma realidade comum no Brasil.

Palavras-chave
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Abstract
Pereira, Danila Gomes; Quaresma, Maria Manuela Rupp (Advisor). The
Applicability of Inclusive Design in Design Projects. Rio de Janeiro,
2017. 155p. Dissertação de Mestrado – Departamento de Artes & Design,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Inclusive Design, saw as a project approach which has the objective to
recognize the necessities of the largest public possible in the projects’ conception,
is capable to guide designers on product and service elaboration, in order to make
them more usable and useful for the vastest number of people that it’s achievable,
independently of age or ability. However, Brazilian designers have not adopted it
very frequently. The problem found around this project approach lies in the
market’s scarcity of inclusive products. Therefore, Inclusive Design education’s
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512207/CA

little diffusion in Design’s graduation courses is believed to be its main reason.
Thus, this research has the main objective to expose teaching and practicing of
Inclusive Design in Brazil, in contrast to international experts’ experience in the
area. Through a bibliographic review, it was possible to know and deepen the
concept of Inclusive Design, as well as explore the relations between teaching and
practicing of Design projects. Plus, through an exploratory interview and an
online survey, it was possible to ensure if teachers of Brazilian Design graduation
courses know, teach and employ Inclusive Design, as well as Brazilian Designers
know and make use of it in their projects. In addition, a survey submitted to
experts in the area permitted a comprehension of how project process is,
concerning the use of this approach, and the teaching challenges experienced by
them. Through the results, it was possible to notice that the greatest source of
knowledge in this approach is the academic environment and Inclusive Design
teaching is factual in many Design graduation courses; however, some
counterpoints were notable about the way it has been learned and taught. As
practicing is, in thesis, a reflection of what is learned, the applicability of
Inclusive Design in design projects is not a common reality in Brazil yet.

Keywords
Inclusive Design; Ergonomics; Inclusive Design teaching; practicing of
Inclusive Design; Product Project.
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“Todos nós somos gênios. Mas, se você julgar um peixe por sua capacidade de
subir em uma árvore, ele vai passar a vida toda acreditando que é incapaz.”
Albert Einstein

