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Resumo: 

A educação inclusiva é uma necessidade no ensino do desenho de moda, de caráter 
amplo e profundo, em consolidação, que já pode ser percebido nos diversos outros 
cursos técnicos e superiores no Brasil. A Política de Educação Superior no Brasil 
sofreu mudanças a partir do ano de 2009, de acordo com a Política de Educação 
Inclusiva, com o Decreto n° 6.949/20091, pois se tornou obrigatória a acessibilidade de 
pessoas portadoras de deficiência ou mobilidade reduzida nas instituições de ensino 
brasileira. Ao analisar essa realidade, encontramos o sujeito com deficiência visual, 
que no decorrer da vida tem diversas limitações, além das possíveis dificuldades do 
processo ensino-aprendizagem, sendo uma dessas abarcadas nas escolhas do 
vestuário no ato da compra ou uso diário das peças. Uma vez que no atual mercado, 
as roupas comercializadas não têm como foco os indivíduos com deficiência visual 
adquirida e/ou pessoas com a visão parcialmente comprometida. Diante disso, o 
presente estudo tem como enfoque a área do desenho de moda e a questão da 
abordagem de uma moda inclusiva para o design de superfície. A metodologia de 
pesquisa utilizada será à qualitativa, exploratória, descritiva, através de aplicação de 
uma metodologia de pesquisa, planejamento, criação de coleção de camisas com 
estampas localizadas e experimentação das peças com foco no público-alvo com 
deficiência visual ou não. Antes da produção do vestuário, será realizada a 
observação, questionários e entrevistas com portadores de deficiência visual e 
membros da ADEFOM2, a fim de entender se o objetivo proposto pelo trabalho será 
alcançado, ou seja, se tanto os videntes e os não videntes conseguirão fazer a leitura 
e compreender o contexto do design de superfície.  

 

                                                             
1 Decreto n° 6.949/2009 - Disponível em <: http://jus.com.br/artigos/18354/o-direito-a-educacao-especial-
inclusiva#ixzz3oGW93iQG>, Acesso em: 10 de out. 2018. 
2 Associação de deficientes do Oeste de Minas (ADEFOM) <http://www.adefom.com.br/?page_id=1002 >, Acesso 
em: 10 de out. 2018 


