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Apêndice 1

PD1

Professor/pesquisador que não conhece o DI

PD1a

Professor/pesquisador que conhece o DI

PD1b

Professor/pesquisador que ensina o DI no curso de graduação em
Design

PD1c

Professor/pesquisador que ensina o DI em outros cursos

PD1d

Professor /pesquisador que ensina o DI no curso de graduação em
Design e pesquisa o DI

PD1e

Professor/pesquisador que ensina o DI em outros cursos e

ATUAÇÃO NO DESIGN

PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512207/CA

pesquisa o DI
PD1f

Professor/pesquisador que pesquisa o DI

PD2

Pesquisador que não conhece o DI

PD2a

Pesquisador que conhece o DI

PD2b

Pesquisador que pesquisa o DI

PD3

Professor/pesquisador e profissional de mercado que não conhece
o DI

PD3a

Professor/pesquisador e profissional de mercado que conhece o DI

PD3b

Professor/pesquisador e profissional de mercado que ensina o DI
no curso de graduação em Design

PD3c

Professor/pesquisador e profissional de mercado que ensina o DI
em outros cursos

PD3d

Professor/pesquisador e profissional de mercado que ensina no
curso de graduação em Design e aplica o DI

PD3e

Professor/pesquisador e profissional de mercado que ensina em
outros cursos e aplica o DI

PD3f

Professor/pesquisador e profissional de mercado que aplica o DI

PD4

Estudante que não conhece o DI

PD4a

Estudante que aprendeu o DI

ATUAÇÃO EM ÁREAS AFINS

143

PA1

Professor/pesquisador que não conhece o DI

PA1a

Professor/pesquisador que conhece o DI

PA1b

Professor/pesquisador que ensina o DI

PA1c

Professor/pesquisador que ensina e pesquisa o DI

PA2

Pesquisador que não conhece o DI

PA2a

Pesquisador que conhece o DI

PA2b

Pesquisador que pesquisa o DI

PA3

Professor/pesquisador e profissional de mercado que não conhece
o DI

PA3a

Professor/pesquisador e profissional de mercado que conhece o DI

PA3b

Professor/pesquisador e profissional de mercado que ensina o DI

PA3c

Professor/pesquisador e profissional de mercado que ensina no
curso de Design e aplica o DI
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PA3d

Professor/pesquisador e profissional de mercado que ensina em
outros cursos e aplica o DI

PA3e

Professor/pesquisador e profissional de mercado que aplica o DI

PA4

Estudante que não conhece o DI

PA4a

Estudante que aprendeu o DI
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Apêndice 2

QUESTÃO + NÚMEROS DA QUESTÃO
Ao aceitar participar, clicando no botão abaixo, você concorda que os seus dados sejam utilizados nas
análises de pesquisa e divulgados anonimamente em publicações acadêmicas.
Qual é a sua área de atuação ou de estudo?

1
2
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Como é a sua atuação na sua profissão?

123
3

Qual(is) é(são) a(s) metodologia(s) de projeto que você ensina em suas aulas?

4

64

Quais são os principais métodos/técnicas que você costuma ensinar em suas aulas?

5

67

Em sua opinião, qual o grau de importância de se considerar os
aspectos abaixo em um projeto?
Você conhece o Design Inclusivo, também conhecido 7
36
como Design Universal ou Design Para Todos (Design
for all)?
Você se interessa em conhecer o Design Inclusivo?
8
39

6

48

68

124

136

148

49

69

125

137

149

166

173

50

70

126

138

150

168

176

Em que contexto você 9
29
aprendeu
sobre
o
Design Inclusivo?
O que você entende por 10 30
Design Inclusivo?
Qual o seu grau de escolaridade?

38

51

53

74

76

98

108

128

140

152

169

175

182

37

52

54

75

77

99

109

127

139

151

167

174

183

11

18

87

Você possui formação em Design?

12

19

88

Qual é a sua habilitação?

13

20

89

Há quantos anos você é formado em Design?

14

22

91

Qual é o nome e o estado da instituição em que você se formou em Design?

15

23

92

Qual é a sua área de formação?

16

21

90

Se você conhece alguém que aplica, pesquisa e/ou ensina o Design Inclusivo, por 17
25
45
93
favor, deixe aqui o nome e o contato desta pessoa. Posso mencionar você como
mentor da indicação? Se a resposta for sim, por favor, escreva o seu nome
juntamente com o nome e contato da pessoa indicada.
Se você se disponibiliza a participar de uma entrevista sobre o Design Inclusivo, por favor, deixe aqui o seu
nome e e-mail para contato.
Lembrando que seus dados serão mantidos em sigilo, sendo utilizados apenas para esse contato.
Você leciona em um curso de graduação em Design?
26
105 120

181

Por favor, informe a habilitação que as disciplinas que você ministra aulas se vinculam.

27

106

121

196

Qual é o nome e o estado da instituição de ensino que você ministra aulas no curso de
graduação em Design?
Você ensina ou já ensinou o Design Inclusivo em um curso de graduação em Design?

28

107

122

197

31

78

153

184

Por favor, indique a habilitação relacionada as disciplinas que você ensina/já
ensinou o Design Inclusivo.
Há quantos anos você ensina o Design Inclusivo no curso de graduação em
Design?

32

80

117

155

186

33

79

116

154

185

24

195
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Em quais disciplinas você aborda ou já abordou o Design Inclusivo no curso de
graduação em Design?
Qual o nome e o estado da instituição de ensino que você aborda ou já 35
82
abordou o Design Inclusivo no curso de graduação em Design?
Você já desenvolveu projetos com a abordagem do Design Inclusivo?

34

81

118

187

119

131

158

188

40

177

41

178

Como foi esse projeto?
Em qual habilitação você estuda?

42

Em qual período você está?

43

179

Qual é o nome e o estado da universidade onde você estuda?

44

180

Qual(is) é(são) a(s) metodologia(s) de projeto que você costuma aplicar em seus projetos?

46

66

Quais são os principais métodos/técnicas que você costuma utilizar em seus projetos?
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Há quantos anos você aplica o Design Inclusivo em seus projetos?

55

47
100

110

142

160

Em qual segmentação do Design você atua, aplicando o Design Inclusivo?

56

101

111

Qual o cargo que você executa na empresa em que trabalha?

57

102

112

Qual é o nome da empresa que você trabalha aplicando o Design Inclusivo?

58

103

146

164

Em que cidade e estado se localiza a empresa que você trabalha (ou trabalhou)
aplicando o Design Inclusivo?
Há quantos anos você é atuante no mercado do Design?

59

104

147

165

60

83

94

61

84

95

Em qual segmentação do Design você atua?
Qual é o nome da empresa que você trabalha?

62

85

96

113

Em que cidade e estado se localiza a empresa que você trabalha?

63

86

97

114

A(s) metodologia(s) de projeto que você ensina é(são) a(s) mesma(s) que você aplica em seus projetos
profissionais?
Há quantos anos você pesquisa o Design Inclusivo?
71
133 170 189

65

Em relação ao Design Inclusivo, qual(is) é(são) o(s) tema(s) de sua(s) 72
pesquisa(s)?
Qual é o nome e o estado da instituição ou do centro de pesquisa que você atua 73
(ou já atuou), pesquisando o Design Inclusivo?
Você ensina ou já ensinou o Design Inclusivo em um curso de graduação em Design?

134

171

190

193

135

172

191

194

Quais são as principais metodologias de projeto que você ensina em suas aulas para
aplicar o Design Inclusivo?
Quais são os principais métodos e técnicas que você ensina em suas aulas para aplicar
o Design Inclusivo?
Você atua ou já atuou em pesquisas sobre o Design Inclusivo?

129

143

156

161

130

144

157

162

192

115

132

Você aplica o Design Inclusivo em seus projetos?

141

159

Em qual(is) segmentação(ões) de mercado se enquadra(m) os seus projetos inclusivos?

145

163
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Apêndice 4

E-mail convite - profissional de mercado e professor
Prezado (a)
Estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado no Laboratório de
Ergodesign e Usabilidade de Interfaces do Departamento de Artes e Design da
PUC-Rio sobre a prática de projeto.
A coleta de informações contida nesta pesquisa auxiliará nas atividades de
investigação sobre Metodologias de Projeto em Design, cujo objetivo é entender
como são as práticas de projeto utilizadas no mercado de trabalho e na área
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512207/CA

acadêmica.
Este questionário é direcionado para designers que atuam no campo do
Design

ou

em

áreas

afins

como:

Arquitetura,

Engenharia,

Publicidade/Propaganda, dentre outras. Profissionais atuantes no desenvolvimento
de projetos sejam como: estudante, profissional de mercado, professor ou
pesquisador.
É importante para esta pesquisa que você responda todas as perguntas e vá
até o final deste questionário. Sua colaboração é de grande importância para o
fomento da pesquisa na área do Design.
Para participar deste estudo você não terá nenhum custo, nem receberá
qualquer vantagem financeira. O pesquisador irá tratar a sua identidade com
padrões profissionais de sigilo. Seu nome ou o material que indique sua
participação não será liberado sem a sua permissão. Para quaisquer dúvidas ou
esclarecimentos sobre a pesquisa, basta entrar em contato com Danila Gomes,
pesquisadora responsável, através do e-mail: danilagomes@aluno.puc-rio.br
Você também pode contatar a orientadora responsável por essa pesquisa
Prof. Dra. Manuela Quaresma pelo telefone (21) 3527-1005 ou pelo e-mail:
mquaresma@puc-rio.br
Você terá acesso ao link do questionário clicando em: QUESTIONÁRIO
Caso encontre problemas no link apresentado, por favor, copie e cole este
link na sua barra de endereço:

149

https://metodologiadeprojetoemdesign.evalandgo.com/s/?id=JTlEciU5M24l
OTY=&a=JTlDcCU5MmwlOUI=
Desde já agradeço a sua colaboração.
Att,

Convite Facebook
Convido aos designers que atuam no campo do Design ou em áreas afins
como:

Arquitetura,

Engenharia,

Publicidade/Propaganda,

dentre

outras.

Profissionais atuantes no desenvolvimento de projetos sejam como: estudante,
profissional de mercado, professor ou pesquisador á participarem da minha
pesquisa de Mestrado em Design da PUC-Rio.
A coleta de informações contida nesta pesquisa auxiliará nas atividades de
investigação sobre Metodologias de Projeto em Design, cujo objetivo é entender
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512207/CA

como são as práticas de projeto utilizadas no mercado de trabalho e na área
acadêmica.
A sua colaboração é de grande importância para o fomento da pesquisa na
área do Design, portanto, é essencial a sua participação neste questionário e o
compartilhamento este com outros designers conhecidos.
O questionário leva em torno de 15min para ser respondido. Você terá
acesso

ao

link

do

mesmo

clicando

em:

https://metodologiadeprojetoemdesign.evalandgo.com/s/?id=JTlEciU5M24lOTY=
&a=JTlDcCU5MmwlOUI=
Desde já agradeço a sua colaboração.

Convite para empresas
Prezado (a)
Estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado no Laboratório de
Ergodesign e Usabilidade de Interfaces do Departamento de Artes e Design da
PUC-Rio sobre a prática de projeto.
A coleta de informações contida nesta pesquisa auxiliará nas atividades de
investigação sobre Metodologias de Projeto em Design, cujo objetivo é entender
como são as práticas de projeto utilizadas no mercado de trabalho e na área
acadêmica.
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Você poderia colaborar com essa pesquisa compartilhando o link do
questionário com designers que trabalham no desenvolvimento de projetos.
Levará em torno de 15min para respondê-lo. Você terá acesso ao link do
questionário clicando em: QUESTIONÁRIO
Caso encontre problemas no link apresentado, por favor, copie e cole este
link na sua barra de endereço:
https://metodologiadeprojetoemdesign.evalandgo.com/s/?id=JTlEciU5M24l
OTY=&a=JTlDcCU5MmwlOUI=
Desde já agradeço a sua colaboração.

Convite para instituições de ensino
Prezado (a)
Estou desenvolvendo uma pesquisa de mestrado no Laboratório de
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Ergodesign e Usabilidade de Interfaces do Departamento de Artes e Design da
PUC-Rio sobre a prática de projeto.
A coleta de informações contida nesta pesquisa auxiliará nas atividades de
investigação sobre Metodologias de Projeto em Design, cujo objetivo é entender
como são as práticas de projeto utilizadas no mercado de trabalho e na área
acadêmica.
Você poderá colaborar com essa pesquisa compartilhando o link do
questionário com os professores do curso de Design da Instituição de Ensino, ou
fornecendo o e-mail dos professores para que eu possa encaminha-lo. A sua
colaboração é de grande importância, ela ajudará no fomento da pesquisa em
Design no nosso país.
É importante para esta pesquisa que respondam todas as perguntas e vá até o
final deste questionário. Levará em torno de 15 min para respondê-lo.
Você terá acesso ao link do questionário clicando em: QUESTIONÁRIO
Caso encontre problemas no link apresentado, por favor, copie e cole este
link

na

sua

barra

de

endereço:

https://metodologiadeprojetoemdesign.evalandgo.com/s/?id=JTlEciU5M24lOTY=
&a=JTlDcCU5MmwlOUI=
Desde já agradeço a sua colaboração.
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Apêndice 5

Dear Professor Name,
I am Danila Gomes, Master of Design Candidate in the Department of Arts
& Design at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, Brazil. My
research discusses the feasibility of Inclusive Design applied to product design
development. This study aims to collect opinions concerning the understanding of
how this approach is perceived and experienced by designers.
It has been over 30 years since Inclusive Design (Universal Design / Design
For All) was first discussed worldwide and it is my assumption that there are still
PUC-Rio - Certificação Digital Nº 1512207/CA

difficulties in finding professionals who apply it in their projects. It is very
important for my research to inquiry internationally recognized professionals,
researchers and university professors who are currently working with Inclusive
Design applied to product development, and we believe that you are in an ideal
position to give us valuable information based in your background. For this
reason, we would appreciate your collaboration answering the following
questions:
I. Since the Inclusive Design aims to reach the largest possible number of
users in the face of human diversity, what are the limitations and difficulties when
applying Inclusive Design?
II. Is there a specific methodology to implement Inclusive Design? What are
the main methods, techniques and/or tools that might aid in this process?
III. How do you think Inclusive Design should be taught? What are the
challenges in teaching Inclusive Design?
If you have any questions about this study, please feel free to contact me via
email at danilagomes@aluno.puc-rio.br or my advisor, Dra. Manuela Quaresma,
at mquaresma@puc-rio.br. By answering this email you agree that your data is
used in research analysis and published anonymously for academic purposes.
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Apêndice 6

1. Uma vez que o Design Inclusivo tem como objetivo atingir o maior
número possível de usuários, diante da diversidade humana, quais são as
limitações e dificuldades ao aplicar o Design Inclusivo?
ABSORÇÃO
R1

As limitações são em grande parte com base na absorção a filosofia...

R8

A maior dificuldade é a alteração de mentalidades por parte dos designers em
aderir na produção de produtos...
COMPREESÃO
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R2
R5

Nos EUA, o principal problema é que as pessoas confundem (o Design Inclusivo)
com design voltado apenas para a deficiência física e sensorial...
Nós realmente precisamos de uma fonte de dados atualizada e relevante sobre a
população, [...] que possa informar às empresas com respeito a quantificar
quantas pessoas podem ou não podem usar seus produtos, com base nas
decisões de projeto de que elas (as empresas) fazer.
INTERESSE/MOTIVAÇÃO

R1
R3

...sem políticas, educação e motivação no lugar certo, as pessoas continuaram a
fazer as coisas do jeito que sempre fizeram.
...o Design Inclusivo às vezes é impulsionado por um indivíduo ou indivíduos em
uma empresa que estão interessados na questão. [...] O interesse e os esforços
diminuem assim que o campeão do Design Inclusivo segue em frente.
MUDANÇA PROJETUAL

R1
R8

...sem as políticas, educação e motivações no lugar certo, as pessoas continuarão
a fazer as coisas do jeito que sempre fizeram.
...incrementar novas práticas de pensar o processo de design que incluam os
diferentes parceiros que podem contribuir com informação e conhecimento para
a produção do produto, inclusive os usuários.
TEMPO

R1

Uma limitação presente em muitas consultorias e similares é o tempo.

R3

Outro problema comum é que aos designers muitas vezes falta tempo e
orçamento para envolver adequadamente o usuário (ou pelo menos pensam que
falta).
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ENGAJAMENTO/ RECONHECIMENTO DO USUÁRIO
R1

R3

R5
R8

... para que o tempo para pesquisa e engajamento do usuário esteja embutido
no plano de projeto, e não considerar esse tempo um adicional “bom de se
ter”...
Outro problema comum é que aos designers muitas vezes falta tempo e
orçamento para envolver adequadamente o usuário (ou pelo menos pensam
que falta). Eles muitas vezes recorrem ao paradigma “se funciona pra mim,
então deve estar bom”, falhando em reconhecer que muitas pessoas têm
capacidades mais baixas do que eles.
Nós realmente precisamos de uma fonte de dados atualizada e relevante sobre
a população...
...incrementar novas práticas de pensar o processo de design que incluam os
diferentes parceiros que podem contribuir com informação e conhecimento
para a produção do produto, inclusive os usuários.
ORÇAMENTO
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R3

Outro problema comum é que aos designers muitas vezes falta tempo e
orçamento para envolver adequadamente o usuário (ou pelo menos pensam
que falta).
RECURSOS

R3

R5

As pessoas podem reconhecer a importância do Design Inclusivo (pelo menos até
certo ponto), mas elas também enfrentam pressões para reduzir custos, tornar o
produto sustentável, reduzir as embalagens, etc. Não há uma grande
quantidade de ajuda disponível para combinar essas exigências concorrentes...
Nós realmente precisamos de uma fonte de dados atualizada e relevante sobre
a população, que seja aplicável a nível mundial...
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Anexo 1
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Anexo 2

