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1- Resumo 

 

Quando se fala em moda, dá-se prioridade às roupas 

comuns que todos podem utilizar mas não se pensa 

como os deficientes fazem para escolher e combinar 

uma roupa. Para algumas deficiências, fazer uma 

roupa que deixe o deficiente independente pode ser 

complicado mas, para outras pode ser bem simples. 

 

Uma deficiência que desperta curiosidades na moda 

é a visual. Atualmente só em São Paulo existem 

23.900 pessoas cegas, segundo o IBGE. É uma 

população muito grande que não recebe atenção 

quando se trata de vestuário. 

 

Falar de deficiência é também uma forma de falar 

sobre sustentabilidade. Tanto uma como outra 

impelem a moda a mudar: 

  

Mudar para algo menos poluente, mais eficaz e mais 

respeitoso do que hoje; mudar a escala e a 

velocidade de suas estruturas de sustentação e 

incutir nestas um senso de interconectividade. Tal 

mudança pode acontecer em muitas situações de 

maneira surpreendentes e até mesmo 

desconcertantes. (Fletcher, 2011) 

 

Dessa forma, esse trabalho quer apontar as 

possibilidades que se apresentam para um designer 

de moda trabalhar com atitude inclusiva e 

sustentável.  

 



Sobre o ponto de vista da inclusão, novas 

possibilidades criativas e econômicas surgem para o 

designer. Sobre o ponto de vista da sustentabilidade, 

novas condições tecnológicas, novas posturas 

relativas a condição do planeta e à condição do ser 

humano de maneira geral. 

 

Segundo o teólogo Leonardo Boff: 

  

Há hoje um conflito entre as várias compreensões do 

que seja sustentabilidade. Clássica é a definição da 

ONU, do relatório Brundland, (1987) 

“desenvolvimento sustentável é aquele que atende 

as necessidades das gerações atuais sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de 

atenderem às suas necessidades e aspirações”. 

Esse conceito é correto mas possui duas limitações: 

é antropocêntrico (só considera o ser humano) e 

nada diz sobre a comunidade de vida (outros seres 

vivos que também precisam da biosfera e de 

sustentabilidade). Tentarei uma formulação, o mais 

integradora possível: 

 

Sustentabilidade é toda ação destinada a manter as 

condições energéticas, informacionais, físico-

químicas que sustentam todos os seres, 

especialmente a Terra viva, a comunidade de vida e 

a vida humana, visando a sua continuidade e ainda 

a atender as necessidades da geração presente e 

das futuras de tal forma que o capital natural seja 

mantido e enriquecido em sua capacidade de 

regeneração, reprodução, e coevolução. (Boff, 2012) 

 



Como se vê, tudo o que a moda puder fazer para 

tornar melhor a vida dessa geração e das gerações 

futuras, de modo a atender as necessidades 

fisiológicas, sociais e culturais, preocupando-se em 

manter o “ capital natural” herdado das gerações 

anteriores, pode ser considerada uma ação de 

sustentabilidade e inclusão. 

 

As discussões atuais sobre sustentabilidade insistem 

nas questões econômicas e ecológicas. Esquecem, 

porém, de apontar para uma ecologia do ser humano, 

ou quando o fazem apontam apenas para as perdas 

que o ser humano pode ter com uma natureza 

degradada. Mas há uma dimensão da natureza 

humana que precisamos também cuidar: a dimensão 

inclusiva. 

 

Sustentar a vida humana: somos um elo singular da 

rede da vida, o ser mais complexo de nosso sistema 

solar e a ponta avançada do processo evolutivo por 

nós conhecido, pois somos portadores de 

consciência, de sensibilidade e de inteligência. (Boff, 

2012) 

 

A moda inclusiva é também sustentável, porque uma 

indústria sustentável respeita o ser humano e suas 

peculiaridades (Prefeitura de São Paulo, s/d). Trata-

se, portanto, de uma questão de ecologia humana.  

 

O conceito de ecologia humana é um conceito novo 

mesmo no campo cientifico: 

 



A ecologia tradicional, ao se preocupar tanto com os 

aspectos físicos e bioquímicos da natureza, 

solidificando uma ecologia dos bichos e outra 

ecologia das plantas, deixou de fora um grupo-chave 

para o entendimento das dinâmicas dos 

ecossistemas: a espécie humana, objeto-sujeito da 

ecologia humana. Mas se trata ainda de uma área do 

conhecimento pouco conhecida no mundo, 

particularmente, nos muros acadêmicos. Alvim 

(2012:15) nos diz que a ecologia humana pode ser 

compreendida como “uma ciência que estuda as 

relações humanas, individuais e coletivas com seu 

entorno, tornando-se um grande instrumento de 

reflexão e mudança de paradigma em prol da vida”. 

A ecologia humana é uma ecologia que coloca gente 

nos ecossistemas, e estudo suas relações e 

consequências. (Marques, s/d) 

 

A compreensão do papel do cego na cultura humana 

e das representações sociais que essa população 

desperta em nossa sociedade foi tema de variados 

trabalhos artísticos e literários ao longo do tempo. 

Desde os cegos que eram considerados oráculos dos 

deuses na antiga Grécia até os cantadores cegos de 

cordel do nordeste brasileiro, os deficientes visuais 

encontram representações das mais variadas em 

nossa cultura. Porém, em nem um momento da 

história foi dado a eles o direito à acessibilidade, ao 

trabalho digno, a participação na economia e na 

cultura de maneira geral.  

 

A situação do cego quanto a suas sensações frente 

ao mundo sempre causou, na literatura e na arte, 



momentos de discussão sobre os limites e o 

reducionismo das representações humanas: 

 

A cegueira, como ausência da capacidade 

sensível de ver, pode ser percebida na literatura 

como um símbolo considerando sua possibilidade de 

evocar outros sentidos. O não-ver das personagens 

cegas aguça nossa atenção para o que está oculto, 

para aquilo que não se revela de imediato em um 

primeiro e desavisado olhar.  A literatura, enquanto 

manifestação da cultura de um povo é influenciada 

pelas relações sociais estabelecidas em cada época. 

A linguagem, como material da arte literária é usada 

de forma especial pelo escritor para expressar 

emoções e a visão de mundo de um determinado 

grupo, ou de um indivíduo. (Nobre, s/d) 

 

Tal situação aponta para a construção dos 

estereótipos culturas em torno do cego. Na antiga 

Grécia, os cegos eram considerados oráculos 

capazes de contatar os deuses devido a sua 

incompletude e à sua condição de olharem somente 

para dentro de si mesmos (Sófocles, 1989). Da 

mesma forma, a cegueira também pode ser 

considerada uma metáfora para as inabilidades 

sociais ou para os estereótipos de ignorância. 

(Saramago, 1995) 

 

 

2 – Introdução 

 

Dedico-me no momento a uma pesquisa de iniciação 

cientifica que tem como objetivo discutir a criação de 



uma marca voltada para os deficientes visuais, de 

forma a trazer maior independência para eles na hora 

de se vestir, pontuando todos os problemas 

encontrados nessa ocasião. Busca também analisar 

como eles fazem atualmente para se vestirem 

sozinhos e como eles vencem os desafios impostos 

por uma diretriz completamente visual. 

 

3 – Objetivos 

 

O objetivo principal dessa pesquisa é discutir a 

criação de uma marca voltada para os deficientes 

visuais de forma a trazer maior independência para 

eles na hora de se vestir, pontuando todos os 

problemas encontrados nessa ocasião, busca 

também analisar como eles fazem atualmente para se 

vestirem sozinhos e como eles vencem os desafios 

impostos por uma diretriz completamente visual. 

 

 

 

 

4 – Metodologia 

 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa qualitativa, 

com objetivos exploratórios e que usará como 

procedimentos técnicos a pesquisa bibliográfica e 

estudos de casos. 

Esta será uma pesquisa exploratória. Visará 

pesquisar o jeito em que essa classe de pessoas age 

atualmente e as melhorias que poderiam ser feitas em 

lojas e roupas para facilitar a compreensão sobre algo 

que não se tem conhecimento prático. 



 

O primeiro se trata da pesquisa bibliográfica onde 

se utiliza citações de livros, artigos e materiais 

encontrados na internet para justificar a problemática 

apresentada. Já o segundo trata-se do estudo de 

caso onde se aprofunda sobre uma parte específica 

de um amplo assunto tendo como resultado o 

detalhamento desse caso (Godoy, 1991). 

 

Portanto, essa pesquisa será desenvolvida pelo 

método indutivo, pois partirá do estudo de alguns 

casos e buscará a generalização para toda uma 

classe de pessoas. 

 

 

5 – Desenvolvimento 

 

Este trabalho será construído da seguinte maneira: 

Será enviado um questionário com questões abertas 

para quatro deficientes visuais, dois do sexo 

masculino e dois do sexo feminino com idades 

variáveis entre 20 e 30 anos aproximadamente. 

Esses questionários serão analisados e discutidos a 

partir de referências bibliográficas relativas ao 

conceito de sustentabilidade e sua relação com a 

inclusão social e a acessibilidade; o papel social que 

os deficientes visuais detinham na mitologia e na 

literatura e qual o papel social que eles detêm 

atualmente. 

 

Ao final, após a análise crítica dos casos estudados, 

o trabalho procurará propor uma solução para as 



dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais em 

sua relação com o mundo da moda. 

 

 

6 – Resultado 

 

Como Solução de toda a problemática apresentada 

acima apresentarei um novo conceito. Um conceito 

expressa as qualidades de uma coisa ou de um 

objeto, determinando o que é e o seu significado. O 

conceito que apresentarei ajudará os deficientes 

visuais a se vestirem sem a ajuda de videntes.  

  

Para isso proponho a utilização do Braille bordado na 

barra dos tops (Na moda, utilizada para referir-se a 

parte de cima do vestuário como camisetas, camisas, 

polos etc.), na gola das one piece (Na moda, o termo 

é usado para se referir a peças que sejam inteiras 

como vestidos; macacões etc.)  e na barra 

dos bottons (Utilizado para referir-se as calças, saias 

etc.) contendo as informações de: cores em ondem 

de predominância, tamanho e nome dado a peça da 

coleção. As estampas estarão de alguma maneira em 

relevo, ou pelo tipo de estamparia, ou através de 

bordados e aviamentos.  

  

Na tag estará disponível as informações que são 

obrigatórias na etiquetagem de 

produtos têxteis segundo o inmetro sendo elas:   

-Nome ou razão social;  

-País de origem;  

-Composição dos tecidos utilizados nas roupas;  



-Tratamento de cuidado para conservação da peça;  

-Tamanho ou dimensão. 

 

 

7 – Considerações Finais 

 

De acordo as informações apresentadas acima 

considero este trabalho de grande importância para 

seu público alvo dada a grande dificuldade que os 

mesmos possuem quando se trata de sua inclusão na 

sociedade. 

 

Este trabalho poderá recuperar a autoestima dos que 

forem beneficiados com seus resultados dando a eles 

uma nova possibilidade de independência e de se 

relacionar com o conceito de imagem que atualmente 

não possui um gral muito alto de importância 
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