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Resumo
A arte deveria ser acessível a todos, independentemente das capacidades de cada um,
contribuindo para a construção de uma sociedade mais inclusiva.
A acessibilidade é a capacidade de um produto ser flexível o suficiente para atender às
necessidades e preferências do maior número possível de pessoas. Significa permitir que
pessoas com deficiência consigam participar, utilizando produtos, serviços e informação,
fazendo-se a adaptação adequada e eliminando qualquer barreira.
A colagem é uma forma de arte que ainda não se encontra adaptada para quem não a consegue
percecionar, como a pessoa com deficiência visual. Todavia, existem Técnicas de Apoio ao
Desenvolvimento Artístico (TADA), já usadas noutras formas de arte, que podem ajudar nessa
adaptação. O uso destas técnicas proporciona uma substancial melhoria na qualidade de
resposta do indivíduo com deficiência quando em contacto com trabalhos artísticos.
Neste contexto, com o auxílio das TADA, foi elaborada uma colagem manual a partir de uma
colagem digital, de forma a torná-la acessível a pessoas com deficiência visual. Ou seja, a fim
de que estes utilizadores tivessem os meios necessários para identificar não só as formas
presentes na colagem, como apreender e compreender a mensagem e apreciar a arte.
Posteriormente, foram realizados testes com o público-alvo (pessoas com deficiência visual),
com o objetivo de perceber e aferir a acessibilidade da colagem.
Concluiu-se que esta abordagem pode ser um caminho promissor a trilhar para o futuro da
acessibilidade na arte. Contudo, alguns ajustes poderão e deverão ser feitos para que a
acessibilidade se torne ainda mais alcançável.

Palavras-Chave: Colagem Digital, Colagem Manual, Acessibilidade, Pessoa com Deficiência
Visual
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Abstract
Art should be accessible to all, regardless of their conditions, in order to build a more inclusive
society.
Accessibility is the ability of a product to be flexible enough to meet the needs and preferences
of as many people as possible. It means enabling people with disability to participate, by using
products, services and information, making the appropriate adaptation and removing any
barriers.
Collage is an art form that is not yet adapted for those who can not perceive it, as people with
visual disability. However, there are Techniques of Support to the Artistic Development
(TSAD) already used in other forms of art that help through this adaptation. The use of these
techniques provides a substantial improvement in the quality of response of the people with
disability when in contact with artistic works.
In this context, with the help of TSAD, a manual collage was developed from a digital collage,
in order to make it accessible to people with visual disability. In other words,
so that these users had the necessary means to not only identify the forms present in the collage,
but also to apprehend and understand the message and appreciate the art. Afterwards, tests were
carried out with the target audience aiming to evaluate the accessibility of the collage.
It was concluded that this approach can be constitute a promising path to the future of
accessibility in art. However, some adjustments can and should be made to make accessibility
even more achievable.

Key words: Digital Collage, Manual Collage, Accessibility, Visual Disability
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CAPÍTULO I
_______________________________________________________________________

INTRODUÇÃO

A colagem é uma técnica usada nas artes visuais. Consiste em pegar num conjunto de diferentes
formas e criar outro completamente distinto. Permite juntar todo o tipo de conceitos com ligação
ou sem ligação entre eles e, a partir dos mesmos, criar algo único e novo, como a criação de
uma nova ideia.

Com o passar do tempo, a colagem ganhou outros contornos ao utilizar as ferramentas da era
digital, sobretudo porque foi possível pôr em prática ideias e conceitos que a colagem manual
não permitia, abrindo-se, assim, novas possibilidades artísticas. Contudo, a arte digital não é
suficientemente abrangente, ou seja, não é acessível a todo o tipo de pessoas, destacando-se
nesse grupo as pessoas com deficiência visual.

A arte é um elemento imprescindível para o desenvolvimento social, cultural, psicológico,
político e histórico do ser humano. É fundamental considerá-la não como “instrumento de
resgate da cidadania”, mas sim um instrumento de exercício de cidadania. Assim sendo, no
âmbito da inclusão, a arte deve ser entendida não como uma atividade isolada, neutra, mas como
conhecimento, relacionada aos processos que envolvem a cognição, o pensamento, as
articulações, os significados, as associações, as relações, as comparações, as abstrações, enfim,
tudo o que conduza à atitude de construção de conhecimento (Nos & Expositivos, 2012). Foi
neste contexto que surgiu a ideia de tornar acessível a colagem, através das TADA, a fim de
poder ser entendida e apreciada por pessoas com deficiência visual.

A acessibilidade é tornar todo e qualquer ambiente/produto acessível, de modo a ser usufruído
por todos, incluindo pessoas com deficiência, rejeitando a divisão da população humana em
pessoas fisicamente capazes e pessoas com deficiência (Grosbois, 1996).

Daí a interação entre a Colagem Digital, a Colagem Manual e a Acessibilidade ser o objetivo
deste estudo. Através de TADA previamente selecionadas (alto-relevo, texturas e áudio), serão
1

utilizados materiais que irão possibilitar a passagem do meio digital (Colagem Digital) para o
meio físico (Colagem Manual), tornando a mensagem da colagem acessível a pessoas com
deficiência visual, ou seja, para que este público-alvo consiga identificar não só as formas
presentes na colagem como apreender e compreender a mensagem e apreciar a arte. Serão
realizados testes, a fim de se perceber se as TADA selecionadas e utilizadas são as mais
indicadas para tornar a colagem acessível a este tipo de utilizadores.

Outro fator que será tido em conta é a estética. Embora esta não seja importante para o públicoalvo deste trabalho, pode funcionar como uma forma de inclusão, não tendo de ser,
necessariamente, apenas apreciada por pessoas com deficiência visual.

1. Motivação
Um dos maiores desafios da acessibilidade é reconhecer que uma pessoa com deficiência não
possui uma incapacidade, mas outro modo de se relacionar com o mundo. A incapacidade é o
resultado da relação entre a deficiência e as eventuais barreiras do meio. Uma pessoa com
deficiência visual poderá ou não conseguir usufruir de uma obra de arte, dependendo das
barreiras presentes na mesma. Caso a obra de arte possua as TADA necessárias que facilitem a
sua interpretação por parte da pessoa com deficiência visual, as barreiras desaparecem. A
deficiência continuará lá, mas a incapacidade não. Assim, entre tantos papéis, a arte também
tem a função de incluir; e aqueles que possuem algum tipo de deficiência, seja física ou
intelectual, têm tanto direito a usufruir de uma obra de arte como uma pessoa sem deficiência.
Nas artes, podemos explorar diferentes linguagens, de modo a oferecer múltiplas possibilidades
de criação, expressão e fruição artística. Criar propostas que cheguem à pluralidade de todos, é
permitir que as suas subjetividades sejam acolhidas e representadas.
Há quem pense que as pessoas com deficiência visual não têm interesse em visitar exposições.
A verdade é que o interesse existe, a prática também, mas muitas vezes a experiência não é
plenamente usufruída, devido à ausência das TADA necessárias. Por outro lado, mesmo nos
locais onde existem todos esses cuidados, pensados e direcionados para pessoas com deficiência
2

visual, a estética presente nos trabalhos adaptados não é, muitas vezes, suficientemente atrativa
para pessoas que não possuem a deficiência.
Deste modo, com o desenvolvimento deste projeto pretende-se fomentar a inclusão, anulando
a dicotomia pessoa com deficiência visual/pessoa sem deficiência visual, numa tentativa de
mostrar que não tem de existir uma solução específica para pessoas com deficiência visual e
que é possível tornar a arte acessível através de TADA, não descurando a estética.

2. Objetivos
Este trabalho tem como objetivo estudar conceitos e as TADA relacionadas com a adaptação
de obras de arte para pessoas com deficiência visual, tais como: Braille, relevo, texturas,
aplicações auditivas, cheiros, etc. O ponto de partida será uma colagem digital e com ela
pretende-se demonstrar que é possível realizar algo com todas as condições de acessibilidade
para pessoas com deficiência visual, promovendo a inclusão e descartando a necessidade de
uma separação. Este projeto tem o principal foco num design centrado no utilizador (pessoa
com deficiência visual).
O trabalho está organizado da seguinte forma:

▪ Caracterização do estado da arte relativo à colagem digital e às TADA utilizadas;

▪ Elaboração de uma colagem digital para posterior adaptação através das TADA necessárias;

▪ Adaptação da colagem digital para uma colagem manual, através de diferentes TADA
(relevos, texturas e áudio), por forma a facilitar a sua perceção pelo estímulo de mais do que
um sentido;
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▪ Apresentação do processo de desenvolvimento, assim como uma lista de eventuais problemas
que possam surgir e a forma de os resolver;

▪ Realização de casos de estudo com faixas etárias diferenciadas;

▪ Avaliação do grau de interpretação, a partir da colagem digital desenvolvida no contexto do
design centrado no utilizador;

▪ Elaboração de um questionário como uma ferramenta de apoio à avaliação;

▪ Proposta de uma solução que ultrapasse qualquer problema de interação/interpretação
encontrados.
Durante o processo, terão de ser utilizadas diferentes técnicas para a realização da colagem
digital: digitalização, recorte e sobreposição de imagens. Para as pôr em prática, serão utilizados
programas de edição de imagem da coleção Adobe − Photoshop e Illustrator.
Serão também necessárias as seguintes etapas: pesquisa, desenvolvimento, avaliação e
readaptação.

A metodologia do trabalho enquadra-se no âmbito do Design Science, pois, para garantir que a
pesquisa é reconhecida como sólida e potencialmente relevante, tanto pelo campo académico
quanto pela sociedade em geral, deverá demonstrar que foi desenvolvida com rigor e que é
passível de debate e verificação (Dresch, Proença, Antonio, & Antunes, 2013).

Segundo a metodologia do Design Science deverão ser cumpridos os seguintes parâmetros de
avaliação:
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▪ A construção deve ser julgada com base no valor ou utilidade do artefacto para uma
comunidade de utilizadores;
▪

A avaliação

do

artefacto

deve envolver

integridade, simplicidade,

elegância,

compreensibilidade e facilidade de uso;
▪ O modelo deverá ser avaliado em termos da sua fidelidade, completude, nível de detalhe,
robustez e consistência interna.
▪ Os métodos utilizados devem ser avaliados considerando a operacionalidade (a capacidade de
executar a tarefa pretendida), tendo em conta a eficiência, a generalidade e a facilidade de uso.
▪ As instâncias devem ser avaliadas considerando a eficácia e eficiência do artefacto e os seus
impactos sobre o ambiente e os utilizadores.

3. Organização do documento
A presente dissertação encontra-se dividida em cinco capítulos.
No capítulo I, faz-se um enquadramento do tema em estudo e apresentam-se os fatores que
levaram à sua escolha, assim como os objetivos pretendidos.
No capítulo II, é apresentado um levantamento do estado da arte relativo a alguns conceitos e
técnicas: Colagem Manual, Colagem Digital, Arte Acessível e Técnicas de Apoio ao
Desenvolvimento Artístico (TADA). São analisados e descritos os conceitos, assim como
funcionalidades, vantagens e desvantagens. Pretende-se, assim, ficar a conhecer as técnicas
mais indicadas para o desenvolvimento deste trabalho.
No capítulo III, é feita a planificação do projeto, estabelecendo-se os objetivos gerais e os
específicos. Além disso, são especificadas e descritas as etapas para o desenvolvimento do
projeto.
5

No capítulo IV, encontra-se descrito o caso de estudo desenvolvido, nomeadamente o seu
contexto, os dados obtidos e a análise dos mesmos, as limitações que foram surgindo durante o
processo e como foram resolvidas.
No capítulo V, são apresentadas as conclusões do trabalho desenvolvido e algumas hipóteses
de aperfeiçoamento/melhoria, para aplicar em trabalhos futuros.
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CAPÍTULO II
_______________________________________________________________________

ESTADO DA ARTE

Este capítulo aborda conceitos como a Colagem (manual e digital) e a Arte Acessível: como
surgiu a colagem; os seus fatores de influência; os movimentos artísticos; as diferenças entre as
duas técnicas (manual e digital); uma breve referência a alguns artistas contemporâneos; o
conceito de Arte Acessível com foco no utilizador com deficiência visual; as Técnicas de Apoio
ao Desenvolvimento Artístico desenvolvidas para este tipo de utilizador e o estudo de projetos
já existentes.

1. Como surgiu a Colagem
A colagem surgiu há mais de 2000 anos, a partir da técnica do mosaico utilizada pelos Gregos
e pelos Romanos. (Valadares, 2008). A técnica do mosaico consistia em acoplar, sobre uma
superfície, fragmentos de pedra (de seixos a pedras preciosas), vidro e cerâmica de diferentes
cores, formando geralmente figuras ou motivos geométricos (Martins, 2017).

Contudo, a colagem apenas teve o seu valor artístico reconhecido a partir do século XX. Pablo
Picasso e Georges Braque foram os seus principais impulsionadores, dando uma nova forma ao
conceito de arte. Começaram por misturar a colagem nas suas pinturas e, mais tarde, apenas a
colagem, sem a pintura. (Valadares, 2008; Barros, 2013). Continua a ser muito utilizada nos
nossos dias, sobretudo nas artes visuais, havendo muitos artistas a desenvolvê-la. Consiste em
pegar num conjunto de diferentes formas e criar outro completamente distinto, sendo que a
gama de materiais é verdadeiramente ilimitada e infinita, sujeita apenas às limitações impostas
pela imaginação do artista (Pantelic, 2016).
Inicialmente, surgiu a Colagem Manual, que consiste em juntar diferentes materiais, primeiro,
cortados e depois colados, formando um novo conceito. Entre os vários materiais utilizados,
encontram-se: jornais e revistas, papel de parede e outros papéis decorativos, folhetos e
7

cartazes, cartas e postais, todos os tipos de tecidos, telas, fragmentos de pinturas, desenhos e
colagens, todos os tipos de substâncias orgânicas (folhas, pétalas de flores, casca e asas de
borboleta), serradura, borra de café, casca de batata, areia, fio barbante, etc. O alcance é
ilimitado (Pantelic, 2016).
Posteriormente, e com o avançar das tecnologias, surgiu a Colagem Digital, que se baseia no
conceito da Colagem Manual, utilizando o meio digital para a sua elaboração, através de
ferramentas de edição de imagem, fornecidas por diversos programas de computador. Para a
aplicação desta técnica terá de proceder-se à digitalização desses materiais que irão ser usados
na colagem e/ou usar elementos já presentes na internet (Vargas & Souza, 2011).

1.1. Fatores de Influência da Colagem
A revolução industrial foi um termo utilizado por alguns historiadores para designar o conjunto
das transformações tecnológicas e industriais, que de forma radical, ocorreu entre cerca de 1730
e 1850 na Inglaterra, alastrando, no decurso do século XIX, ao continente europeu, à América
do Norte e Japão. Houve também uma evolução em termos de regime de produção, com a
passagem da manufatura para a maquinofatura, com todas as suas alterações e avanços técnicos
(Porto Editora, 2003).
Começou também a questionar-se o conceito de arte, quais eram os seus objetivos e a quem
devia servir, dando-se assim um processo de transformação social e cultural (Sorano, Silva &
Sousa, 1997).
A verdadeira invasão da tecnologia na criação do objeto de arte e o que se poderia vagamente
chamar de imaginação tecnológica podem ser mais bem entendidas através de práticas artísticas
como a colagem. Na verdade, nenhum outro fator influenciou mais a Arte da Colagem que a
tecnologia − não só incendiou a imaginação dos artistas (com o dinamismo, o culto à máquina,
a beleza da técnica), como penetrou no coração da obra. Devido à Revolução Industrial e ao
contexto histórico que trouxeram a produção tecnológica a todo o vapor, fatores como a
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velocidade e a violência tiveram uma grande influência na arte da colagem. (Vasconcelos, 2015;
Valadares, 2008)
Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, surgiu o Modernismo que
veio romper com os cânones estéticos tradicionais da colagem. Esta tinha como uma das suas
principais características a crítica sarcástica que fazia à sociedade, pelo que a publicidade, as
ilustrações e a banda desenhada passaram a ser frequentemente utilizadas como inspiração
(Vasconcelos, 2015).
A colagem contemporânea reúne as mais diversas formas de expressão gráfica, sendo
influenciada pelos modos tradicionais e lançando-se, ao mesmo tempo, na exploração de novas
formas e ferramentas expressivas, criadas pela sociedade da informação e pelos novos meios
digitais (Vasconcelos, 2015).
A colagem apresenta-se, assim, como uma técnica atemporal, que se utiliza de recortes do que
já foi, tornando-se num registo que costura o presente, o passado e o futuro (Vasconcelos,
2015).

1.2. A Colagem e os seus Movimentos Artísticos
O Modernismo é um conceito que define, de um modo geral, as diversas correntes artísticas de
vanguarda que surgiram na primeira metade do século XX. Durante esse período histórico, as
mudanças tecnológicas criaram uma nova realidade social. A primeira Guerra Mundial colocou
o homem perante a possibilidade da sua destruição e, na Rússia, surgiu o Comunismo. Tudo
isto foi tema de reflexão para os artistas que procuravam novas formas de se expressar. Com o
surgimento do Modernismo, as criticas à época de então começaram a ser também os assuntos
abordados na colagem e foram vários os artistas que os transportaram para os seus trabalhos
(Vargas & Souza, 2011; Wolff, 2013).

9

Deste modo, na arte moderna, a técnica da colagem aumentou em grande escala, permeando
movimentos artísticos como o Cubismo, Surrealismo, Dadaísmo, Futurismo, Pop Art, entre
outros (Vargas & Souza, 2011; Wolff, 2013).

• Cubismo

O Cubismo surgiu em França e foi o primeiro movimento artístico a utilizar a técnica da
colagem, através de dois pintores de vanguarda − Pablo Picasso (Fig. 1.) e Braque (Fig. 2). Para
inovar e ganhar mais liberdade nas suas produções artísticas, estes artistas passaram a utilizar
fragmentos, reais ou representados, de objetos retirados diretamente do quotidiano vivido pelas
pessoas (Rocha, 2011).
A partir deste movimento, a colagem trouxe a proposta de romper com os padrões aceites da
arte Renascentista, libertando o artista da tela, para que este pudesse utilizar outros materiais
para expressar a sua arte (Rocha, 2011).

Fig. 1. Guitarra, 1913 - Pablo
Picasso (“Mome”, 2019)

Fig. 2. Violin and Pipe, 1913 – Georges Braque
(“Violin and Pipe,‘Le Quotidien,’”, 2013)

Picasso e Braque começaram a colar, nas suas obras, tecidos, recortes de jornais, embalagens,
areia, fósforos, entre outros, como se fossem peças desordenadas de um puzzle, procurando
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representar a imagem verdadeira do objeto, usando cores e formas mais fortes, com um intuito
estético. O uso da colagem pode ser explicado pela ideia de ir além dos sentidos visuais,
experimentando o tato (Heloísa, Luísa, Natalia, Thalassa, 2011).
Na obra representada na figura 1 − Guitarra, de Pablo Picasso –, são utilizados recortes de
jornais e papel colados sobre um fundo colorido que parece ser um esboço de um desenho. O
instrumento musical é apresentado em fragmentos, percebendo-se que é uma guitarra porque
os elementos se conjugam e encaixam numa disposição que permite distinguir as formas que a
constituem. A madeira reconhecida no instrumento artístico dá lugar ao papel de parede na tela,
que é castanho, a cor que geralmente remete para o objeto no quotidiano (Marcelinho, 2014).

Na obra representada na figura 2 − Violin and Pipe, de Georges Braque –, é escolhido como
assunto um instrumento de cordas. Visto que não há provas concretas de que se trata de um
violino (como nos refere o título da obra), entende-se melhor como Braque estudava as formas
dentro do objeto, separando-as para as mover, como se estivesse a misturar cartas de um baralho
(“Violin and Pipe, ‘Le Quotidien,’” 2013).

• Futurismo

O Futurismo surgiu em Itália e foi lançado pelo poeta italiano Filippo Tommaso Marinetti, no
jornal francês Le Figaro, em 20 de fevereiro de 1909, com o Manifesto Futurista. Este
movimento caracterizou-se, sobretudo, pelo rompimento com a arte e a cultura do passado,
celebrando o progresso, a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia. A técnica
da colagem começa, deste modo, a ser utilizada de uma forma mais dinâmica, abandonando o
foco Cubista e a sua forma rigorosa, abrindo espaço para a sensação de movimento e cores
contrastantes (Guerini & Copetti, 2009). Assim afirmou Marinetti no seu Manifesto Futurista:
“Nós queremos exaltar o movimento agressivo, a insónia febril, o passo de corrida, o salto
mortal, a bofetada e o soco […]. Um automóvel […] é mais belo que a Vitória se Samotrácia.”
(Júdice, 1982)

11

Fig. 3. Manifesto for Intervention,
1914 - Carlo Carrà (GIUGNO, 2017)

Na figura 3 − Manifesto for Intervention, de Carlo Carrà −, a obra representada é um bom
exemplo do Futurismo italiano, mostrando uma forma mais dinâmica de abordar a colagem
(Vasconcelos, 2015).
A composição foi inspirada pelo avistamento de panfletos lançados de um avião sobre a Piazza
del Duomo, em Milão. O título Manifesto for Intervention remete para o apoio de Filippo
Tommaso Marinetti e Carlo Carrà na intervenção italiana contra a Áustria na Grande Guerra,
sendo isso sugerido na composição através de bandeiras italianas e palavras ocasionais como
“TRIESTE ITALIANO” (SIAE, 2008). Esta colagem representa uma hélice de avião insinuada
pelo movimento da dinâmica visual da composição. Esta move-se para fora do centro em
círculos concêntricos e com um grande número de raios ou linhas de força a sair desse centro,
dando a impressão de um ruído alto. O centro escuro dá à composição profundidade espacial,
fazendo com que pareça um vórtice. Algumas onomatopeias (“TRRRRRRR”, “TRrrrrrrrrrr”,
“SSOOOOOOO”, “BBBRRRRRR”) foram também utilizadas para apoiar o movimento e fazer
a representação de som (Bove, 2012).
• Construtivismo
O Construtivismo surgiu na Rússia com Kazimir Malevich e Tatlin, dando novas feições às
conquistas cubistas. Surgiu como uma critica ao Realismo medieval e ao Racionalismo clássico
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(Couri, 2012). A arte deveria refletir o novo mundo industrial, adaptando formas, materiais e
técnicas da moderna tecnologia, encarnando a ideia do artista-engenheiro empenhado na
construção de objetos úteis. Pretendiam fazer da arte uma investigação autónoma e científica,
indagando das propriedades abstratas da superfície pictórica, da construção, da linha e da cor
(Arte Moderna e Contemporânea, 2015).

Com este movimento, as colagens começam a dar principal destaque ao poder expressivo dos
materiais na composição, como, por exemplo, nos relevos pictóricos, de Vladimir Tatlin (Couri,
2012).

Fig. 4. Relevo de ângulo, 1915 –
Vladimir Tatlin (Ioliveirar, 2013)

Na obra representada na figura 4 – Relevo de Ângulo, de Vladimir Tatlin –, estão presentes
materiais como o aço, alumínio, zinco e madeira. As peças de metal e de madeira são justapostas
e suspensas da esquina de uma sala, pretendendo acentuar valores de contraste entre formas,
matérias e texturas (Moreira, 2005).
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• Dadaísmo

O Dadaísmo teve origem na Europa. As cidades onde o movimento se tornou mais expressivo
foram Berlim, Hanover, Colónia e Paris. Raoul Hausmann, John Heartfield e Johannes Baader
foram os principais artistas que lhe deram origem (Rocha, 2011; Barros, 2013).
Os dadaístas queriam chocar a sociedade com um espírito de protesto e provocação, contra uma
sociedade que consideravam responsável pelos estragos da Primeira Guerra Mundial. Formouse, então, não uma arte, mas uma anti-arte, pois ignorava a estética, era um movimento radical
que contestava tudo e todos. Pode dizer-se que era um movimento contra todos os movimentos.
Neste contexto, a colagem teve um importante papel como meio e ideia de expressão,
recorrendo a materiais escolhidos ao acaso, com o sentido de desconcertar e provocar o público.
Apesar da grande falta de sentido, o movimento protestava contra a loucura da guerra, sendo
um protesto contra qualquer forma de regra. A colagem acaba por ser eleita como o principal
meio de expressão, estando sempre presente nas suas criações a ironia, a provocação, o realismo
e o niilismo (Rocha, 2011; Barros, 2013).

Fig. 5. The Art Critic, 1919 - Raoul
Hausmann (Har14395, 2010)
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Na obra representada na figura 5 – The Art Critic, de Raoul Hausman –, são usados materiais
do quotidiano, como fotografias, recortes de jornal e tipografia. The Art Critc representa George
Grosz, outro membro do grupo dadaísta. Nesta composição, Hausmann satirizou os críticos de
arte, cujas críticas podiam ser compradas, como é sugerido pelo fragmento de uma nota alemã
colocada atrás do pescoço da personagem, insinuando também o seu controlo por forças
capitalistas (“Conheça o Crítico de Arte, de Raoul Hausmann,” 2012).
Os olhos rabiscados simbolizam a sua falta de visão. Insinuando que o seu julgamento é
ineficiente. A boca e os olhos estão cobertos por desenhos infantis, e a língua enrola-se em
direção à dama da sociedade. Além disso, as suas maçãs do rosto estão avermelhadas, indicando
que o seu julgamento também está adulterado pela bebida A figura deste crítico aparece contra
o fundo de um poema-póster que contém palavras sem sentido, levando a crer que o crítico só
diz disparates (Miranda, n.d.). Na colagem, pode ver-se também algo muito usado na arte
dadaísta: o objeto com um sentido metafórico e/ou uma função diferente daquela para a qual
foi originalmente criado, neste caso, um lápis para representar uma espada (3 minutos de arte,
n.d.).
Outro aspeto que chama a atenção na obra é a silhueta de um homem repleta de notícias
impressas em jornal. Nela, está a palavra "merz", em negrito, fazendo alusão ao pintor Kurt
Schwitters e às suas colagens "merz". Kurt Schwitters teve a sua entrada rejeitada no Clube
Dadaísta de Berlim, porque pintava paisagens (considerado algo burguês). Então, decidiu usar
um pedaço de palavra −“merz” − para designar o conjunto das suas colagens e pinturas, não se
condicionando às regras de nenhum "-ismo", embora se identificasse com vários movimentos
de vanguarda do início do século XX. A palavra “merz” não tinha qualquer significado, o nome
surgiu de um fragmento de um impresso de um banco - o Kommerzbank (Banco do Comércio)
(Ktos, 2016)
• Surrealismo

O Surrealismo nasceu em Paris, inserido no contexto das vanguardas que viriam a definir o
Modernismo, no período entre as duas Grandes Guerras Mundiais. Este movimento é
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caracterizado pela combinação do representativo, do abstrato, do irreal e do inconsciente
(Barros, 2013).

A célebre frase de Lautréamont pode ser tomada como a grande inspiração do
Surrealismo: ”Belo como o encontro casual entre uma máquina de costura e um guarda-chuva
numa mesa de dissecação”. A sugestão do escritor faz-se notar na justaposição de objetos
desconexos e nas associações, à primeira vista impossíveis, que particularizam as colagens
surrealistas – o que dizer de um ferro de passar cheio de pregos, de um bule de chá coberto de
peles ou de uma bola suspensa por uma corda de violino (Barros, 2013)?

Salvador Dali foi um dos principais impulsionadores deste movimento, radicalizando a ideia de
libertação dos instintos e impulsos contra qualquer controlo racional, pela defesa do método da
“paranoia crítica” – forma de tornar o delírio um mecanismo produtivo e criador.
De uma forma simples e direta, o Surrealismo é a possibilidade do impossível, a exploração do
espaço entre o sonho e a realidade, dando permissão ao inconsciente de se expressar (Barros,
2013).

Atualmente, Eugenia Loli, Adam Hale, David Delruelle, entre outros artistas, continuam a dar
uso a este movimento artístico com as suas colagens surrealistas.

Fig. 6. Three Minutes to Nirvana,
2015 - Eugenia Loli (Loli, n.d.)
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Na figura 6 – Three Minutes to Nirvana, de Eugenia Loli –, a estrutura (edifício) colocada na
colagem representa tudo o que conseguimos compreender enquanto humanos. É também o que
nos mantém dentro dos limites, limitando a existência, a experiência e a compreensão. O nível
inferior da estrutura representa a experiência, a aprendizagem e o desenvolvimento de
diferentes caminhos. Durante este processo há também guerra e miséria (como é evidente pelo
fogo ao fundo). O segundo nível remete para a expansão dos nossos horizontes, o possível salto
em direção a um estado iluminado. Pode observar-se a mulher de preto, pronta para dar esse
salto. O homem nas escadas chama por ela, tentando impedi-la, mas é tarde demais. Ela superao, avançando. O homem significa as várias forças que tentarão manter a humanidade na sua
limitada jornada. Dois humanos estão a tentar alcançar o terceiro nível. Um está a subir de uma
forma rudimentar, e o outro está a usar a tecnologia para o ajudar a chegar lá - ambas as opções
são aceitáveis. No final da jornada, não serão mais "humanos". O terceiro nível é o mais difícil
de alcançar, pois os humanos terão que deixar para trás todos os seus vícios, ilusões e limitações
pessoais. Neste nível, o único inimigo são eles mesmos. No topo, aqueles que já ascenderam
esperam a chegada de mais pessoas. Em toda a obra, são o único elemento retratado fora da
estrutura, capazes de ver o quadro maior. Eles estão além do tempo e do espaço. O planeta
acima das suas cabeças alude à possibilidade de existirem mais níveis. Pode, assim, concluirse que Eugenia Loli tenta transmitir que o conhecimento e a sabedoria não têm limites. Há
sempre algo mais para explorar, conhecer e viver (PSYCHEDELIC FRONTIER, 2013).
• Pop Art

A Pop Art foi um movimento importante para dar um novo rumo à utilização da colagem e para
a relação posterior que esta teve com o Design Gráfico. Teve início com os artistas nova-iorquinos Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist e Claes Oldenburg (The Art
Story, nd.,). Estes artistas caracterizaram-se por retratar aspetos da cultura popular que teve um
forte impacto na vida contemporânea. A sua iconografia − tirada da televisão, banda desenhada,
revistas de cinema e todas as formas de publicidade − era apresentada de forma enfática e
objetiva, sem elogios ou condenação, mas com um imediatismo esmagador (Britannica, 2018).
Assim, os temas abordados por este movimento distanciaram-se dos tradicionais temas da "alta
arte" da moralidade, mitologia e História Clássica. Talvez devido à incorporação de imagens
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comerciais, a Pop Art tornou-se um dos estilos mais reconhecidos da arte moderna.
Embora os críticos a tenham descrito como vulgar, sensacionalista, não estética e uma
piada, os artistas deste movimento viam-no como uma arte que era democrática e não
discriminatória, reunindo a atenção e a compreensão tanto de conhecedores de arte quanto de
público destreinado (The Art Story, nd.).

Fig. 7. Just What Is It That Makes Today's
Homes So Different, So Appealing?, 1956 Richard Hamilton (PHAIDON, n.d.)

Na colagem Just What Is It That Makes Today's Homes So Different, So Appealing, de Richard
Hamilton (Fig. 7.), estão representados Adão e Eva contemporâneos, cercados pelas tentações
do boom do consumo do pós-guerra. O homem segura um chupa-chupa gigante com a palavra
"POP" ao nível da sua virilha, apontando para a mulher seminua sentada numa pose artificial
no sofá. A colagem apresenta todas as múltiplas formas de comunicar informações sobre a
época, refletindo o interesse irónico de Hamilton pela cultura popular e pela tecnologia
moderna, vendo-se um interior doméstico completo, com poltronas, mesas de centro, vasos de
plantas e lâmpadas. Hamilton pretende ridicularizar as fantasias materialistas alimentadas pela
publicidade moderna. Embora a colagem represente, à primeira impressão, o interior de uma
casa, há pormenores que nos levam a duvidar dessa categorização: o teto da sala é uma visão
espacial da Terra e o tapete é uma visão distante de pessoas na praia. Mostra--se, assim, como
uma alegoria e não uma representação de uma sala (The Art Story, n.d.).
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2.

Colagem

2.1. Colagem Digital
A colagem digital está enraizada no uso da tecnologia. É vista como uma forma de arte gráfica
que usa imagens virtuais de diferentes fontes, reunidas e colocadas juntas (em programas de
edição de imagem) numa imagem final. Segundo Dima Abdul Kader, n.d., a colagem digital
utiliza o método da colagem manual (cortar e colar), para criar uma obra de arte totalmente
nova através de um conjunto de materiais artísticos existentes (apoud, Kuren, 2018). O
computador funciona como uma ferramenta de colagem perfeita, atribuindo uma paridade
visual a imagens de fontes diferentes, unindo-as e colocando-as num contexto visual. A
colagem digital permite uma composição tão unificada, que, por vezes, torna-se difícil perceber
que foram imagens separadas. Mas também permite, de modo inverso, como produto de uma
cultura pós-moderna, deixar aparente essa formação através de elementos fragmentados, à
procura de resultados capazes de criar novos significados (Morumbi, Campos, & Morumbi,
2018).

2.2. Colagem Manual versus Colagem Digital
A colagem manual (Fig. 8.) propõe a inserção de materiais do quotidiano (recortes de revistas,
jornais, tecidos, etc.) numa superfície plana, com o intuito de sugerir novas perceções da
realidade e, ao mesmo tempo, distanciar-se das técnicas de perspetiva linear na construção de
composições visuais. É formada estruturalmente a partir da apropriação de outras imagens e/ou
objetos, por meio do ato de recortar e colar, resultando em novas articulações de significados e
mensagens (Morumbi et al., 2018).

Ao contrário da colagem manual, a colagem digital (Fig. 9.) é realizada em computador e na
sua composição podem ser utilizados variados programas de edição de imagem. Este tipo de
colagem consegue simular na perfeição outra imagem e, assim, esconder a sua técnica de
recortar e colar (Loli, 2012; Vargas & Souza, 2011; Vasconcelos, 2015).
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As ferramentas digitais vieram desafiar as nossas noções a um nível criativo, onde não são
encontradas barreiras composicionais. A colagem vem, portanto, ganhar outros contornos ao
utilizar as ferramentas da era digital, sobretudo porque foi possível pôr em prática ideias e
conceitos que a colagem manual não permitia, abrindo-se novas possibilidades artísticas (Loli,
2012; Vargas & Souza, 2011; Vasconcelos, 2015).

Ambas as técnicas têm o seu lugar no mundo da arte, uma não se sobrepõe à outra. Segundo
Maria Kuran, 2018, “Digital ou não, um meio é apenas um veículo e nenhum é limitado por
qualquer outro senão a imaginação do artista.”

Fig. 8. Colagem Manual, There Better
Be Cheese - Kubi Vasak (Vasak, 2018)

Fig. 9. Colagem Digital, Selfie - Julien
Pacaud (PACAUD, 2015)

2.3. Artistas Contemporâneos em Colagem Manual e Colagem Digital

Hoje em dia, são vários os artistas que desenvolvem colagem, tanto a partir de técnicas manuais
como digitais. Entre eles, destacam-se alguns nomes como: Eugenia Loli, Jonathan Vico, Barry
Kitee e Joe Webb.
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• Eugenia Loli

Eugenia Loli nasceu na Grécia, mas atualmente vive na Califórnia. É cineasta, ilustradora e
artista de colagem vintage moderna, inspirada pelo Surrealismo. Tem preferência por fotografia
vintage, por razões meramente estéticas. Nos seus trabalhos, recria narrativas visuais utilizando
fotografias digitalizadas, recortes de jornais, revistas ou publicações científicas. Para Loli, é
importante transmitir algo com a arte. Recorrendo frequentemente ao humor, a artista convidanos a continuar a narrativa que iniciou e a decifrar as mensagens que se encontram nas obras
que compõe. Tem por hábito fazê-lo através da apresentação de uma "narrativa" das suas
colagens, como se houvesse algo para além do que o que é meramente retratado. Às vezes,
encontra-se o sarcasmo nas suas cenas; outras, uma sensação de perigo ou urgência. “Eu deixo
a imaginação do espectador para preencher os espaços em branco do enredo da história.”; “Eu
gosto de os fazer pensar um pouco sobre o que a obra é, perceber a coisa por um momento, e,
de repente, surpreenderem-se com outro significado”, declara Eugenia Loli (“About Eugenia
Loli”, 2014).

Fig. 10. Prova incontestável - Eugenia Loli (Loli, n.d.)
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A obra Prova incontestável de Eugenia Loli (fig. 10.) pode ser interpretada como sendo a
celebração da mulher, simbolicamente representada através da mancha vermelha
(menstruação). Porém, Eugenia Loli explica que na sua cultura (grega) usam o lençol manchado
da noiva como prova incontestável da pureza da mulher (virgindade) (“About Eugenia Loli”,
2014).

• Jonathan Vico

Jonathan Vico é um jovem artista que prima pela originalidade e ousadia. É um autodidata,
nascido em Toledo, Espanha (1990). Autor de diversas obras, distingue-se pela combinação da
técnica digital com a técnica manual. As suas colagens dançam entre vários temas ‒ Moda,
Arquitetura e Natureza. Mantendo o seu próprio estilo, Jonathan afirma que as suas colagens
são como extensões de si mesmo, onde expressa o seu humor e pensamento. "Não consegui
encontrar-me em nenhum estilo particular. Às vezes eu sou digital; outras, analógico. Em
algumas colagens, sou mais conceitual e noutras, mais barroco" (Santiago, 2017; “CUT, COPY,
MODIFY // JONATHAN VICO,” n.d.).
Para Jonathan, a colagem é uma via de fuga para expressar o que sente e até mesmo se relacionar
com o meio ambiente. Para ele, a arte é a melhor e mais importante forma de expressão, porque,
através dela, pode mostrar e explicar as emoções " (Santiago, 2017; “CUT, COPY, MODIFY
// JONATHAN VICO,” n.d.).
O artista diz que a sua inspiração não é linear, é incontrolável, e que a encontra em todos os
lugares: canções, fotografias, filmes, dramas intenso e frases. Define-se como um grande
consumidor de imagens. “Com as minha obras, eu tento expressar o que sinto, o que eu sou, o
que eu gosto. Eu canalizo o meu “eu” mais íntimo. Cortar, aparar, juntar… Uma colagem é um
quebra-cabeças, em que as peças se encaixam como se quer e se sente”, diz Jonathan Vico
(Santiago, 2017; “CUT, COPY, MODIFY // JONATHAN VICO,” n.d.).
Atualmente, este artista estuda Design Gráfico na Escola de Arte de Toledo, onde também
completou os estudos em Fotografia. Este é outro dos seus hobbies e a razão pela qual muitas
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colagens contêm as suas próprias fotografias (Santiago. 2017; “CUT, COPY, MODIFY //
JONATHAN VICO,” n.d.).

Fig. 11. In the blue of this life Jonathan Vico (Vico, 2017)

A obra In the blue of this life, de Jonathan Vico (fig. 11.) pode ser interpretada como uma crítica
à sociedade de consumo, onde a matéria controla e o espírito atrofia. Interpreta-se como a falsa
felicidade do “ter”, pois a mulher, apesar de possuir muitos bens materiais, chora. Se a mulher
conseguir olhar para dentro de si mesma, irá aperceber-se das infinitas possibilidades que
existem para além daquilo que é palpável, e de que na verdade a única coisa de que precisa
realmente é de si mesma, da sua essência.

• Barry Kite

Barry Kite, natural de Chicago, é o proprietário da galeria Aberrant Art. Este artista ri do mundo
e convida-nos a rir com ele, dando conteúdo às suas colagens com paródias sociopolíticas. Usa
como materiais para as suas colagens imagens que encontra na internet. Conta-nos uma história
cheia de imagens e cores e apenas o título pode dar-nos uma pista para a sua interpretação. O
autor utiliza e faz paródia de várias pinturas clássicas e de alguns artistas célebres, criando
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colagens inesperadas (“Mona Lisa”,“Ophelia”; Van Gogh, Monet, Picasso, Miguel Ângelo,
Vermeer, Delacroix) (“Collage, el divino corta-pega,” n.d.).

Fig. 12. Ladies’ Night - Barry Kite
(Kite, n.d.)

A obra Ladies’ Night (Fig. 12.), de Barry Kite, constitui uma paródia, pois Mona Lisa e Van
Gogh, personagens famosas da história da arte, são “teletransportados” para os tempos
modernos em plena Ladies’ Night.
• Joe Webb
Joe Webb é um Designer Gráfico que começou a fazer colagens manuais para se desligar do
computador. Através de recortes de revistas que coleciona, junta e sobrepõe imagens
contrastantes pondo em evidência diferentes mundos. Dessa forma, lança novas ideias sobre o
mundo em que vivemos, ideias que não escapam à crítica nem à ironia, utilizando sempre uma
estética vintage. As suas colagens são regidas por contrastes entre o mundo desenvolvido
e o mundo em desenvolvimento, o passado e o presente, a decadência e o desejo (Abadia,
2018).
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Fig. 13. Cat Walk - Joe Webb (Webb, nd)

A obra Cat Walk, de Joe Webb (Fig. 13), é regida por contrastes entre o mundo desenvolvido
e o mundo em desenvolvimento, entre a riqueza e a pobreza, fazendo uma forte crítica ao
consumismo, assim como à excessiva preocupação atual com a beleza e os luxos (Bruney,
2016).

3. Arte Inclusiva
3.1. Acessibilidade
A acessibilidade é regulamentada por lei para facilitar o acesso de todos a um produto e/ou
serviço, independentemente das suas limitações, proporcionando a igualdade de oportunidades
(Ochoa, 2015).
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É hoje entendida como uma questão de direitos humanos reconhecidos nas leis de vários países
do mundo − o direito à igualdade de oportunidades, à não discriminação, à inclusão e à
participação em todos os aspetos da vida em sociedade (Matos, Rocha, Cabral, & Bessa, 2015) .
É essencial promover o acesso físico aos monumentos, palácios e museus, mas não é menos
importante considerar também o acesso intelectual, social, cultural ou económico (Património
Cultural, n.d.). Assim, a acessibilidade vem facilitar o acesso a todo e qualquer sistema, serviço
ou produto. Estes devem ser acessíveis independentemente da deficiência do utilizador, do
equipamento usado e do ambiente de interação (Matos et al.,(Matos et al., 2015).
Diariamente, deparamo-nos com pessoas que desconhecem o verdadeiro significado de
acessibilidade, pois apenas reconhecem questões de acessibilidade física ou estrutural para a
deficiência motora, como, por exemplo, as rampas de acesso, o estacionamento reservado, etc.,
desconhecendo que o conceito de acessibilidade implica a inclusão de todas as pessoas,
independentemente do tipo de deficiência. Deste modo, a acessibilidade deve ser considerada
não só do ponto de vista do acesso físico aos espaços, mas também ao nível da perceção e da
compreensão. Com efeito, além das barreiras físicas, existem as barreiras relativas à
informação, que impedem, por exemplo, as pessoas com problemas de visão ou com dificuldade
em entender uma mensagem de usufruir plenamente de um produto (Colwell & Mendes, 2004).
Por conseguinte, há que ter em conta os vários tipos de barreiras físicas mas também as
capacidades sensoriais e intelectuais das pessoas.

• Barreiras Físicas

Os obstáculos físicos surgem porque o espaço foi idealizado e desenhado de uma forma
padronizada. Mas a realidade humana é muito mais variada. As pessoas têm estaturas e
capacidades diferentes, bem como diversos graus de mobilidade física. Além disso, os
obstáculos afetam qualquer indivíduo, com deficiência ou não, num ou noutro momento da vida
(por exemplo, as escadas representam um obstáculo tanto para crianças como para pessoas
idosas). Os potenciais obstáculos físicos são inúmeros: podem começar no parque de
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estacionamento (falta de espaço para sair do carro) e prosseguir na entrada de um espaço (porta
estreita ou degraus); estão relacionados com a circulação vertical (falta de alternativa às
escadas) e horizontal (pouca largura dos corredores ou portas e espaço exíguo para manobras)
e com o dimensionamento dos equipamentos (a altura a que os objetos são expostos, o tamanho
das mesas e cadeiras ou a altura pouco adequada dos balcões). A melhor maneira de identificar
estes obstáculos é tentar fazer diversos percursos dentro do espaço público, na companhia de
pessoas com mobilidade reduzida, para detetar não só os obstáculos, mas também os melhores
locais para fazer uma pausa e descansar (Colwell & Mendes, 2004).

• Barreiras Sensoriais

Se um espaço não for concebido a pensar nas pessoas com problemas auditivos e/ou visuais,
algumas delas não terão acesso à informação. Por isso, é essencial fornecê-la em diversos
formatos e transmitir o conhecimento aproveitando todos os sentidos. Em exposições, por
exemplo, estas opções, essenciais para alguns, serão aproveitadas por todos, porque a
comunicação pode estabelecer-se de forma mais completa e enriquecedora: as pessoas passam
a escolher entre ler e ouvir a informação, entre simplesmente ver ou ver e tocar num objeto. A
incapacidade de ouvir ou ver pode implicar que o visitante precise de mais tempo para conhecer
o acervo: os indivíduos com necessidades especiais auditivas precisam de mais tempo para
captar informação na língua gestual do que na língua oral; por outro lado, as necessidades
especiais visuais tornam mais difícil a orientação dentro do museu e podem transformar um
momento de lazer numa tarefa árdua. As pessoas com problemas de visão terão dificuldades
em localizar as obras expostas, a informação correspondente, os funcionários do museu, os
diversos serviços e a saída, se não se tiver em consideração todos os tipos de público na
preparação das exposições (Colwell & Mendes, 2004).

• Barreiras Intelectuais

A acessibilidade deve ser considerada também ao nível da perceção e da compreensão. Por
vezes, textos informativos empregam uma linguagem especializada e complexa, partindo do
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princípio que todas as pessoas dispõem dos conhecimentos ou capacidades necessárias para os
interpretar (Rocha, 2014; Colwell & Mendes, 2004).

No caso das pessoas com deficiência mental, os obstáculos situam-se a três níveis. Em primeiro
lugar, a orientação no espaço. A sinalização é por vezes inexistente, inadequada ou muito
estilizada. Isto cria dificuldade em seguir as indicações do espaço e em identificar os diferentes
serviços, como, por exemplo, a loja, o bar, os sanitários ou a saída. Por isso estas pessoas podem
perder-se, sentir-se inseguras, depender da ajuda de terceiros, ou ter, eventualmente,
comportamentos inadequados. Em segundo lugar, ao nível da perceção sensorial. A existência
de muitos estímulos em simultâneo cria dificuldades na descodificação da informação, quer a
nível visual quer auditivo, e causa problemas de atenção e concentração. Sempre que possível,
deve ser evitada. Em terceiro lugar, a organização conceptual. A linguagem usada, tanto escrita
como oral, é geralmente muito técnica, o que dificulta a compreensão dos conteúdos. Numa
exposição, por exemplo, uma hierarquia de dois ou três níveis de informação permitirá aos
visitantes interpretar a coleção conforme os seus interesses, conhecimentos e capacidades
(Colwell & Mendes, 2004).

3.2. Inclusão
Quando algo é projetado a pensar unicamente na perspetiva de pessoas que possuem todas as
suas funções motoras, sensoriais e intelectuais, é inviabilizada uma acessibilidade facilitada,
tendo-se como consequência a exclusão e segregação. Do mesmo modo, a falta de informação
a respeito das deficiências permite que se formem ideias falsas e preconceituosas que dificultam
a inclusão (Oshoa, 2015).
Para haver inclusão, não basta apenas receber a pessoa com deficiência, pois terão de se reunir
as condições necessárias para desenvolver um trabalho eficiente, para que a inclusão seja
efetiva. Para tal, são necessárias mudanças adaptativas nos materiais e de abordagem do
trabalho. Se não houver todo este envolvimento, a pessoa é apenas integrada, mas não incluída,
é aceite, mas mantém-se afastada dos demais, como demonstra a figura abaixo (Fig. 14.),
apresentada no trabalho Metodología de la Investigación Artística, ainda em construção, da
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professora Marisa Fantauzzi, que investiga métodos para se utilizar em livros de História da
Arte para pessoas com deficiência visual (Oshoa, 2015).

Fig. 14. Esquema demonstrativo sobre inclusão (Ochoa, 2015)

No projeto Conversas às escuras, uma iniciativa da Área de Leitura para Deficientes Visuais
(ALDV) da Biblioteca Nacional de Portugal (BNP), à conversa com um escritor serve-se café
e fala-se da sua obra num ambiente totalmente escurecido. Assim, fazendo jus ao verdadeiro
significado da palavra inclusão, ao contrário do habitual, pessoas cegas acolhem e guiam os
que veem. Por conseguinte, na companhia do aroma e das palavras, ilumina-se um mundo
apenas aparentemente não visível (Pedrosa, n.d.).
Pode dizer-se que a inclusão não é apenas um problema da deficiência, a inclusão cria e
compartilha ferramentas, recursos e capacidades, para que todos, com deficiência ou não,
possam viver vidas plenas, com igualdade de oportunidades e cidadania ativa (Williams, 2017).

3.3. Arte Inclusiva para Pessoas com Deficiência Visual
O mundo em que vivemos está repleto de estímulos que, na sua maioria, só podem ser
compreendidos por meio da visão. Os objetos são identificados à primeira vista pela sua
aparência. É próprio do ser humano a predominância desse sentido para estabelecer as relações
sociais e a comunicação. Não obstante, pode dizer-se que a formação da imagem mental não
depende somente do sentido da visão, mas também de todas as outras experiências sensoriais
provenientes dos estímulos que recebemos (Fernanda & Morais, 2007).
Segundo Morais, 2007, uma pessoa que nunca viu pode formar uma imagem mental de um
objeto através dos outros sentidos. A palavra sinestesia remete para a perceção de relações entre
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diferentes sensações que se entrelaçam (Ochoa, 2015). O gosto de um som, a cor do padrão de
uma superfície tátil ou o sabor de um aroma encontram-se entre a variedade de relações, que
podem ser sentidas por pessoas sem deficiência e estimuladas através de equipamentos
desenvolvidos para pessoas com deficiência. Este conceito torna possível a fruição da arte por
parte de indivíduos privados de algum dos cinco sentidos (Bastos, n.d.).
Bruno Munari foi um artista e designer italiano com grande influência no movimento Futurista
e na arte concreta. Dedicou-se a atividades didáticas, produziu livros voltados para o público
infantil, nomeadamente os pré-livros. Publicou também diversos ensaios, como: Artista e
designer (1971), Design e comunicação visual (1968) e Das coisas nascem coisas (1981). No
livro Das coisas nascem coisas, Munari protesta contra os designers, pois, na sua maioria, ao
projetar um objeto, têm preocupação apenas com o belo e esquecem-se das adaptações
sensoriais necessárias, tais como texturas de materiais, cheiros, temperaturas, etc. Cita, como
exemplo, a sensação indesejadamente gelada de um braço de metal numa poltrona, móveis
acolchoados, roupas feitas com tecidos que não permitem a transpiração, espaços interiores que
não consideram no projeto, a acústica ou a circulação de ar. Consequentemente, na tentativa de
amenizar estas falhas no projeto arquitetónico ou de design de objeto, pedem medidas
reparadoras, como a utilização de ambientadores, capas ou outros acessórios, na tentativa de
desfazer o desconforto sensorial gerado. Ironiza, caracterizando o homem do futuro como não
tendo nariz ou orelhas, baseado no argumento de que “se, como parece, a função desenvolve o
órgão, a não-função atrofia-o” (Ochoa, 2015). Finaliza da seguinte maneira:
Quando projetamos algo precisamos de recordar-nos de que os seres humanos têm ainda todos
os sentidos, mesmo que alguns estejam já em parte atrofiados em comparação com os dos
chamados animais inferiores. Se projetarmos algo que tenha também um bom sentido tátil, as
pessoas, sem perceber, voltarão a usar aquele que é um dos sentidos mais acurados. Se além
disso levarmos em conta os outros sentidos, as pessoas pouco a pouco irão habituar-se à
experiência de que existem muitos recetores sensoriais para conhecer o mundo em que vivemos.
As crianças sabem disso bem e o seu conhecimento inicial do mundo é sensorial global. Também
por essa razão, projetei os pré-livros para as crianças que ainda não sabem ler, mas que estão a
conhecer o mundo com todos os sentidos, enquanto os adultos se esqueceram para que servem
(Ochoa, 2015).
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No caso de exposições de arte, pessoas com deficiência visual, na maioria dos casos, estão
impossibilitadas de usufruir da arte, devido à ausência da inserção de TADA direcionadas às
suas capacidades. Isto levanta questões sobre a acessibilidade da imagem visual a pessoas cegas
ou de baixa visão e do papel dos espaços museológicos, no sentido de acolher todas as pessoas
sem distinção. Foram estas questões que deram início a uma ação educativa direcionada ao
público com deficiência visual (Morais, 2017).

3.4. TADA Centradas no Utilizador com Deficiência Visual
Há algum tempo, era pouco provável imaginar que pessoas cegas ou com deficiência visual
pudessem visitar museus especialmente focados na arte visual, usufruindo do seu acervo.
Entretanto, e com a acessibilidade em foco, foi criada uma série de recursos para que estas
pessoas possam entender obras de arte e consigam “ver” através do toque, democratizando a
cultura e abraçando a inclusão. Neste contexto, apresentam-se a seguir alguns exemplos de
TADA para pessoas cegas ou com deficiência visual, com o objetivo de identificar as mais
adequadas ao desenvolvimento de produtos artísticos para este público (Araújo, n.d.; Roth &
Fee, 2011).
• Braille
O sistema de leitura para cegos, conhecido como Braille (fig. 15.), surgiu a partir de um sistema
de leitura no escuro, desenvolvido por Charles Barbier, para uso militar. Quando o francês
Louis Braille, que era cego, conheceu o sistema, passou a utilizá-lo e logo depois o modificou,
passando de um grupo de doze pontos para um grupo de apenas seis, formado por duas colunas
com três pontos cada. O agrupamento de seis pontos possibilita a constituição de sessenta e três
símbolos diferentes que servem para representar carateres na literatura, na matemática, na
informática e na música. O sistema foi inventado em 1825 e até hoje é utilizado em todo o
mundo. Para ler em Braille, basta que se conheça os símbolos e pode ler-se normalmente, seja com o tato ou com a visão. Os caracteres são lidos da esquerda para a
direita e até os sinais de pontuação são representados através dos pontos em alto-relevo (Araújo,
n.d.; Roth & Fee, 2011).
31

Além de fornecer uma porta aberta para todos os tipos de literatura, o Braille pode ser
encontrado em relógios, muitos dispositivos de cozinha, mapas, diagramas, etiquetas, cartões e
jogos de tabuleiro (“Braille,” n.d.).

Fig. 15. Alfabeto Braille (Otsuka, 2010)

Fig. 16. Relógio em Braille

• Recorte EVA

O Etil Vinil Acetat (EVA) é um material com uma textura semelhante a borracha, que pode ser
encontrado facilmente no mercado em diferentes gramagens, texturas e formatos. É sinónimo
de versatilidade, para a área da arte e educação, pelas suas características técnicas e a sua
facilidade de corte. Por ser um material popular, está associado a uma produção de baixo custo,
tornando-se numa solução económica para a criação de peças artesanais. Modelos
tridimensionais têm sido desenvolvidos a partir desta técnica (Fig. 17), porém o material não
garante a durabilidade das peças devido à manipulação constante dos utilizadores (Romani,
Henno & Mazzilli, 2015).
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Fig. 17. Modelo tridimensional em EVA do Museu de Arte
Sacra do Estado de S. Paulo (Romani et al., 2015)

• Prancha em relevo

O relevo é um processo técnico que permite transformar uma imagem visual bidimensional em
tátil (Romani et al., 2015).
A produção da prancha em relevo despende de um grande tempo, porque a sua manufatura
requer uma matriz (em argila, madeira ou plasticina). A imagem é esculpida na matriz (positivo)
para gerar um molde de silicone (negativo) e assim produzir a prancha em resina ou em gesso.
A prancha em resina (Fig. 18.) apresenta um aspeto positivo, pois, no conjunto das técnicas
para a reprodução de imagens táteis, é a que requer menor necessidade de manutenção, sendo
talvez esta a razão que levou muitos museus a adotarem esta técnica. Porém, contém um elevado
grau de dificuldade de leitura para a pessoa com deficiência visual (Romani et al., 2015).
A prancha em gesso (Fig. 19.) implica um processo semelhante ao da resina, necessitando de
uma matriz para a reprodução final, sendo que ambas as técnicas são processos manuais
dependentes de um artista para a produção da matriz. Em comparação com a prancha em resina,
a prancha em gesso tem uma característica térmica diferente (o que acaba por oferecer um toque
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mais agradável), embora necessite de passar sempre por uma limpeza periódica, para que as
peças não escureçam com a manipulação (Romani et al., 2015).

Fig. 18. Processo de produção da prancha em resina: molde em plasticina; molde em silicone e prancha em
resina (Romani et al., 2015)

Fig. 19. Processo de produção da prancha em gesso do Museo Tattile Anteros: matriz em argila, molde em
silicone e prancha em gesso (Romani et al., 2015)
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• Maquetes e mapas táteis

Todos os museus possuem pelo menos uma maquete do edifício que os abriga, mas nem todas
são executadas com materiais ou técnicas que resistam ao número elevado de visitantes. Os
mapas táteis são menos utilizados, mas, quando em conjunto com a maquete do edifício,
permitem ao visitante com deficiência visual compreender a circulação de uma maneira mais
eficiente. Sendo a madeira um material que oferece uma melhor clareza durante o processo de
leitura tátil, a maquete em madeira é um dos caminhos para a reprodução de edificações em
relevo (Fig. 20.), fornecendo também uma temperatura agradável ao toque. Todavia, a madeira
inviabiliza os detalhes rebuscados, havendo necessidade de os representar de forma
simplificada ou com ampliação em maior escala, para permitir maior fluidez na leitura. Além
disso, apesar de uma forma mais direta das informações, os detalhes em madeira apresentam
alguma fragilidade, não suportando uma manipulação intensa. Em alguns museus, pode notar-se que as maquetes estão danificadas e até quebradas nos seus pontos mais frágeis. (Romani et
al., 2015).
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Fig. 20. Maquetes em madeira desenvolvidas no Museo Tattile di Varese (Romani et al., 2015)

• Impressão em 3 dimensões (3D)

Como o próprio nome indica, é uma impressão realizada a três dimensões por impressoras que
possibilitam a criação dos mais diversos objetos. Para fazer uma impressão 3D (Fig. 21.), é
necessário ter o hardware e o software indicados. Em primeiro lugar, é preciso criar um modelo
3D, através do computador, com programas criados especificamente para o efeito. Para além
do computador e do programa, o utilizador necessita também de ter uma impressora 3D capaz
de colocar em prática uma das seguintes técnicas (Margarido, 2017):
− Modelagem por fusão e depósito: esta é a técnica mais utilizada atualmente. Cria objetos
através da adição de camadas sobrepostas. Utiliza, geralmente, um fio de polímero (um tipo de
plástico), que é derretido e depositado em camadas pelo bico injetor. Os objetos são impressos
em várias camadas até ser criado o produto final (Margarido, 2017).
− Estereolitografia: esta é a técnica mais antiga, ainda utilizada, na qual um raio laser atinge
um recipiente com resina líquida, causando uma reação química no material e formando a peça
(Margarido, 2017).
− Sinterização Seletiva a Laser (SLS): esta técnica utiliza um raio laser para fundir de forma
seletiva materiais em pó, como nylon, com ou sem fibra de vidro (Margarido, 2017).
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A impressão 3D trouxe vantagens, como a personalização em massa (cada utilizador pode
produzir ou receber um objeto único) e a possibilidade de se criar objetos em casa. Porém, ainda
é uma tecnologia bastante onerosa e exige conhecimentos técnicos que não estão ao alcance de
qualquer utilizador (Margarido, 2017).

Fig. 21. Impressão 3D (Margarido, 2017)

• Audiodescrição
A audiodescrição é um recurso de acessibilidade que promove a compreensão e a fruição de
produções culturais. Esta técnica é um tipo de tradução audiovisual e, por se tratar de tradução
de imagens em palavras, é considerada uma tradução intersemiótica, ou seja, consiste na
conversão de um sistema de signos em outro, na tradução de um texto verbal para um nãoverbal (dança, pintura, música, etc.), ou vice-versa (Pena & Ferreira, 2011). Podem ser
disponibilizados audioguias com a descrição de imagens de uma exposição, além de trilhas
sonoras e depoimentos dos artistas. O foco da audiodescrição é oferecer ferramentas para tornar
o mundo das imagens acessível àqueles que não as veem, sendo igualmente relevantes para as
pessoas com deficiência visual, tanto quanto para indivíduos que veem (Lima, Vieira,
Rodrigues & Passos, 2012).
Atualmente, inúmeros museus no mundo utilizam audioguias (Fig. 22.), aparelhos portáteis
inicialmente idealizados para tradução de línguas estrangeiras, mas que foram evoluindo e
passaram a ser utilizados, também, para fornecer, sobre as obras expostas nos museus de cada
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país, um maior conteúdo que seria difícil de ser adicionado em forma de texto junto à produção
artística (Casadaptada, 2017).

Fig. 22. Deficiente visual aprecia cartema Pintor na Torre Eiffel de
Aloísio Magalhães através da audiodescrição (Casadaptada, 2017)

• Aromas
O nariz humano possui a capacidade de captar os odores que são enviados ao cérebro, onde é
feita a interpretação. Este sentido atinge diretamente a perceção do produto e ambiente. Os
aromas podem ser associados a pessoas, objetos e eventos, e estimulam as memórias do
indivíduo, sejam elas tristes ou felizes (Ferrari & Denardi, n.d.). Deste modo, o estímulo do
sentido do olfato pode aumentar a riqueza, e até mesmo a memorização, da experiência do
utilizador, devido à ênfase das experiências quotidianas na natureza multidimensional
(Lehmann & Murray, 2005).

3.5. Projetos de Arte Acessível e Inclusiva para Pessoas com Deficiência Visual
Atualmente, já existem diversos trabalhos direcionados e adaptados para pessoas com
deficiência visual, tendo-se já realizado adaptações de obras artísticas.
Na exposição Rubinski – do Silêncio, realizada no Museu de Arte da Universidade Federal do
Paraná (UFPR), no ano de 2006, foi realizado um estudo centrado no utilizador não visual.
Através do contacto com a obra do artista Mário Rubinski, foi dada a possibilidade da
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transposição das imagens, utilizando-se materiais que pudessem tornar táteis as linhas de
contorno presentes nas composições. Assim, as obras artísticas (neste caso, pintura) foram
reproduzidas em papel resistente, contendo as imagens em linhas de contorno, com contraste
(preto no branco), para alunos com baixa visão, e simultaneamente perfuradas, produzindo uma
linha tátil para alunos cegos (Fig. 23.) (Chagas & Pereira, 2008).

Fig. 23. Obra de Mário Rubinski em linhas de contornos contrastantes e táteis (Chagas & Pereira, 2008)

No Museu da Imagem e do Som do Ceará (MIS), foi realizada uma exposição sobre o músico
Paurillo Barroso. Myreika Falcão, autora do projeto, além da audiodescrição, destaca as
informações disponíveis em Braille (Fig. 24.), a réplica do rosto do músico em alto-relevo, o
acesso ao toque dos figurinos do músico (Fig. 24.), o áudio das canções e aromas trabalhados
pelo artista, que também era perfumista (Abreu, 2013).

Fig. 24. Figurinos do músico Paurillo Barroso e Etiqueta em Braille (Abreu, 2013)
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Em 2015, o Museu do Prado, em Madrid, colocou em cartaz “Hoy Toca el Prado” (“Toque o
Prado”). Foram oferecidas seis réplicas de obras de arte famosas, entre elas a Mona Lisa de
Leonardo DaVinci (Fig. 25.), que continha aplicações de texturas e volumes impressos com
uma tinta especial. Isso aumentou não só a apreciação por parte das pessoas com deficiência
visual, mas também a sua sensação de pertença e inclusão, favorecendo a autoestima (“Museus
abraçam acessibilidade e criam recursos para cegos entenderem as obras de arte”, 2017).

Fig.25. Réplica da obra Mona Lisa, de Leonardo Da Vinci, com
aplicação de textura e volumes impressos com tinta especial
(“Museus abraçam acessibilidade e criam recursos para cegos
entenderem as obras de arte”, 2017)

O quadro ‘Fons Vitae’, obra do século XVI, foi exposto no Museu da Santa Casa da
Misericórdia do Porto (SCMP) e reproduzido por alunos da Escola Comércio do Porto e
deficientes visuais, do curso de Operadores Gráficos de Braille da SCMP. A sua reprodução foi
realizada em quatro painéis táteis em gesso. A iniciativa da professora Teresa Mendes envolveu
alunos provenientes do ensino secundário, com idades entre os 16 e 19 anos.
De acordo com Teresa Mendes, na colaboração com o grupo de pessoas com deficiência visual
foi feita a "sintetização de uma proposta de quatro painéis de acessibilidade gradual à
informação que a pintura quer transmitir, sendo que os três primeiros são uma desconstrução
do último"."Adotar esta metodologia de acessibilidade gradual é importante", salientou a
docente sobre a interação com os formandos do Centro Integrado de Apoio ao Deficiente
(CIAD) da SCMP, procurando privilegiar as texturas escolhidas por estes em detrimento de
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outras que para eles "possam constituir ruído". Foram utilizadas nove texturas para
representarem aspetos como o metal, a pedra, o sangue, o cabelo, a nuvem ou o céu. Para a
coordenadora do projeto, Diana Monteiro, esta iniciativa "melhorou a sensibilidade dos alunos
que vêm de percursos escolares complicados" (“Alunos e deficientes visuais criam traduções
do quadro Fons Vitae”, 2017).
The Unseen Art é um projeto finlandês que pretende produzir reproduções tridimensionais de
obras clássicas, permitindo que pessoas cegas “vejam” aquilo que sempre ouviram dizer que
existia no mundo das artes visuais. Como modelo de divulgação, a primeira obra tridimensional
foi a mais famosa pintura do mundo, Mona Lisa, de Leonardo da Vinci (Fig. 26). O
empreendedor por trás da iniciativa é o designer finlandês Marc Dillon. A ideia surgiu após o
designer ter visto um projeto que produz esculturas tridimensionais de fotografias, o Tochable
Memories. Encantado com essa perspetiva de criação de produtos com impressoras 3D, um
universo vasto por desbravar, Dillon afirma, no descritivo de seu projeto, a maravilha que será
possibilitar a pessoas com deficiência visual a perceção tátil do sorriso de Mona Lisa, Os
girassóis de Van Gogh e tantas outras peças famosas. A ideia é a criação de peças que tenham
proporção e qualidade suficiente para ficarem expostas em museus, bibliotecas e
estabelecimentos públicos ou privados (Unseen Art Project, 2015).

Fig. 26. The Unseen Art Project, do programador Marc Dillon (Unseen Art Project, 2015)
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Da cerâmica complexa ao plástico que se projeta da tela, as formas de arte táteis proporcionam
uma experiência mais completa aos frequentadores de galerias com deficiência visual vez
(Jennifer Nalewicki, 2016).
No projeto Tactile art that welcomes touch, o artista contemporâneo, Andrew Myers desafia a
habitual frase “Por favor, não toque na arte”, criando trabalhos especificamente para contrariar
esta frase. Dando uso a parafusos de diferentes alturas, o artista cria retratos topográficos,
inserindo os parafusos em tábuas de madeira, fazendo imagens com as lacunas e sulcos
meticulosos (Fig. 27.). Como resultado, o seu trabalho tem um forte impacto para pessoas cegas
e com baixa visão, que podem tocar nos seus retratos vez. Myers documentou o seu trabalho
com arte tátil no documentário Please Touch the Art!, que mostra um homem cego a sentir um
retrato de si mesmo pela primeira vez (Jennifer Nalewicki, 2016).

Fig. 27. Fading Thoughts - Andrew Myers (Jennifer Nalewicki, 2016)

Em suma, são vastos os projetos existentes focados neste tipo de utilizadores, embora ainda não
abrangentes a todo o tipo de arte.
O fotógrafo cego Evgen Bavcar refere-se à forma como pessoas com deficiência visual
apreciam e produzem arte: “estando os seus “olhos” em todo o seu corpo, o seu olhar não se dá
pelo distanciamento como para as pessoas que veem, mas sim, pela proximidade.” (“Olhar de
perto,” n.d.).
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“Não deve haver restrição na arte.”, diz Francisco Wagner. O artista plástico e pedagogo
acredita que a acessibilidade deve ser trabalhada em todos os espaços dedicados à arte e destaca
também a importância do público deficiente visual. “O grau de perceção deles é outro, nós
temos muito que aprender com pessoas especiais” (Abreu, 2013).
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CAPÍTULO III
_______________________________________________________________________

DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
Este projeto teve como ponto de partida uma colagem digital que, posteriormente, foi
convertida numa colagem manual, fazendo-se os necessários ajustes através de Técnicas de
Apoio ao Desenvolvimento Artístico (TADA). O produto final foi apresentado a um públicoalvo específico – pessoas com deficiência visual –, com o objetivo de verificar a viabilidade
das TADA utilizadas para facilitar a perceção dos elementos da colagem manual desenvolvida,
visando a compreensão e a interpretação desta no seu todo.

Relevos, texturas e sons foram as TADA selecionadas para o projeto, visto que se verificou que
poderiam ser as mais adequadas ao trabalho a apresentar junto do público-alvo.

1. Justificação e Pertinência do Projeto
A inclusão da pessoa com deficiência visual no campo artístico sempre gerou diversos debates.
Ainda hoje, é difícil encontrar espaços culturais, como museus e galerias de arte, pensados,
equipados e adaptados para este utilizador. Nesses espaços, a arte destina-se, na maioria dos
casos, ao utilizador que vê, excluindo automaticamente as pessoas com deficiência visual
(Garcia, 2014).
Existem dois tipos de cegueira: cegueira congénita e cegueira adquirida. No primeiro caso
(cegueira congénita), o indivíduo já nasce com ela (ocorre pela má formação ocular ou
cerebral). No segundo caso (cegueira adquirida), como o próprio nome indica, pode ser
adquirida em qualquer momento da vida (Garcia, 2014). As pessoas com cegueira congénita
podem trazer um maior desafio, pois nesse caso a pessoa não pensa com imagens visuais. Por
exemplo, não pode recordar-se de uma cadeira, por meio de uma representação visual desse
objeto (Fernanda & Morais, 2007). Por sua vez, segundo Garcia, 2014, as pessoas com cegueira
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adquirida são capazes de se recordar das experiências visuais que tiveram antes de perder a
visão, sendo que o ser humano adquire essa capacidade a partir do segundo ano de vida.
Por conseguinte, teve-se como objeto de estudo compreender de que forma o utilizador com
deficiência visual pode ser incluído em exposições de arte, percebendo-se quais as TADA mais
adequadas para a colagem manual desenvolvida a partir de uma colagem digital.

2. Apresentação do Caso de Estudo
2.1. Metodologia
Este caso de estudo é focado num design centrado no utilizador, sendo o público-alvo formado
por utilizadores cegos pertencentes a associações e instituições (Minho e Porto).

Houve o cuidado de procurar uma amostra significativa (32 pessoas). Segundo Ferreira, 2003,
doutro modo, corre-se o risco de ter que prescindir de cruzamentos, face à não
representatividade do escasso número de casos apurados.

Como método de avaliação recorreu-se aos User Tests, de modo a poder verificar-se a
viabilidade do produto final através da interação de cada utilizador com o mesmo (Fig. 28.).
Com este método, é possível apontar possíveis falhas e proceder-se às devidas alterações,
eliminando qualquer barreira (Mers, Fox, Turner, 2001) e permitindo o total usufruto do
público-alvo (pessoas cegas ou com deficiência visual).

Neste estudo em particular, o questionário, realizado através de um conjunto de questões
organizadas segundo uma determinada ordem, assumiu-se como a técnica de recolha de dados
que permitiu a análise da informação.

Houve preocupação em respeitar os índices de validade, fidelidade e exequibilidade, tanto ao
nível da formulação das questões como, posteriormente, na sua seleção e colocação. Em relação
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à linguagem utilizada, foram tomadas precauções para que fosse clara, objetiva, neutra e
atemporal.
Os questionários recolhidos foram submetidos a um tratamento estatístico, a fim de confirmar
ou não a viabilidade do projeto.

Fig. 28. Testes da Colagem Adaptada com Utilizadores com Deficiência Visual

2.2. Participantes
A população deste estudo é constituída por pessoas com deficiência visual (cegueira e baixa
visão) numa amostra de trinta e duas pessoas, utentes de diferentes instituições/associações, a
quem foi solicitada a devida autorização para testar a colagem desenvolvida com alguns dos
seus utentes.
Assim, foram realizados testes com utentes das seguintes instituições: Associação dos Cegos e
Amblíopes de Portugal (ACAPO) de Vila Real, Braga e Porto; Associação dos Amigos da
Pessoa Especial Limiana (AAPEL) e Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima.
A ACAPO promove um serviço especializado que assegura o atendimento, acompanhamento
e processo de reabilitação das pessoas com deficiência visual.
A AAPEL é especializada em pessoas com multideficiência e deficiência grave, dinamiza e
implementa atividades multidisciplinares, promovendo a cooperação entre a Instituição, as
famílias e a sociedade em geral.
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A Santa Casa da Misericórdia, sem especialização específica, recebe pessoas com todo o tipo
de deficiência, nomeadamente com deficiência visual.
Deste modo, uma minoria dos participantes (9,4%) pertence à Associação dos Amigos da
Pessoa Especial Limiana (AAPEL), sediada em Ponte de Lima; 15,6% pertencem à Santa Casa
da Misericórdia de Ponte de Lima, na sua maioria idosos dos 65 aos 80 anos; as percentagens
mais significativas (18,8%, 25% e 31,3%) correspondem, respetivamente, a utentes
pertencentes à ACAPO de Vila Real, Braga e Porto.
Os utentes, além de estarem divididos entre baixa visão e cegueira total, também se diferenciam
por aqueles que possuem cegueira congénita (de nascença) e cegueira adquirida (desenvolvida
por doença ou acidente).

2.3. Procedimentos
• Colagem digital
Para a elaboração da colagem digital foi necessário um programa de edição de imagem para o
recorte e colagem das imagens escolhidas. O tema de inspiração foi o Meio Ambiente, embora
a colagem traga consigo uma simbologia poética, logo dando asas à subjetividade de cada um.
“A ciência descreve as coisas como são; a arte, como são sentidas, como se sente que são.”
(Fernando Pessoa, n.d.)
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Fig. 29. Colagem Digital desenvolvida

Esta colagem (Fig. 29.) surge com a ideia de poder gerar não uma, mas várias interpretações.
Por um lado, remete-nos para a Natureza, o meio ambiente e a influência do homem sobre ele,
podendo ser disso exemplo o homem que rega a flor. Por outro lado, pode ser interpretada num
sentido mais amplo e abstrato, como a arte de cuidar e do dar e receber, que pode englobar o
meio ambiente, mas também outros aspetos, como as nossas relações (família, amigo…), pois
as nossas ações refletem-se em nós da forma como as projetamos no outro.

A flor que está a nascer dos pés pode representar, metaforicamente, o “jardim interior” de cada
um, simbolizando a singularidade de cada ser e a necessidade de cuidar desse “jardim” para
poder florescer no seu esplendor.

Outra interpretação que acaba por englobar as anteriores tem que ver com o facto de que se
dermos o melhor de nós na nossa relação com o outro e o mundo, esse melhor ser-nos-á
devolvido, numa troca recíproca, pois a vida funciona como um espelho que nos reflete tanto
no nosso pior como no nosso melhor.
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• Colagem Manual
A colagem manual teve como ponto de partida o trabalho realizado em colagem digital.
Foram utilizados os seguintes materiais:
▪ pasta de modelar;
▪ massa de modelar;
▪ cartão;
▪ tecido (ganga);
▪ papel;
▪ cordões;
▪ anilhas;
▪ borracha de selar;
▪ adesivos protetores;
▪ areia;
▪ flor artificial;
▪ latão;
▪ tinta
▪ cola quente;
▪ cola “glue”
Inicialmente, na colagem manual, utilizou-se pasta de modelar. Contudo, não se obteve o relevo
desejado, verificando-se, assim, uma aposta inviável.
Abandonada a primeira técnica, foram criados relevos através de cartão sobreposto, formandose diferentes camadas.
Seguidamente, em alguns dos elementos representados pelos relevos em cartão, foi aplicada
massa de modelar branca (Fig. 30.). Esta massa é de fácil manuseamento, o seu alisamento pode
ser feito com água e tem um tempo de secagem rápido. Depois de seca ganha a aparência e a
textura de cerâmica, o que permite ser lixada e pintada facilmente. Em comparação com a pasta,
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a massa de modelar possui um menor custo. A massa de modelar foi usada para definir mais
detalhadamente algumas formas (pé, dedos e sapatilha).

Fig. 30. Massa de Modelar

Foram também usadas texturas para ajudar a representar alguns elementos, conferindo-lhes
mais realidade. No elemento perna, por exemplo, utilizou-se tecido de ganga para acentuar a
sensação tátil de umas calças. Ainda no elemento perna, por baixo da ganga, aplicou-se um
pouco de papel amolgado para caracterizar a saliência do joelho (Fig. 31.).

Fig. 31. Elemento Perna - Representação do joelho com
papel amolgado; revestimento da perna com ganga
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No elemento sapatilha foi também aplicada massa de modelar, colando-se por cima anilhas e
cordões. Na parte inferior da sapatilha, foi reaproveitada e colada borracha de selar portas, para
criar o efeito da sola (Fig. 32.).
No elemento pé, com o intuito de modelar o mais pormenorizadamente possível a sua forma,
utilizou-se a massa de modelar aplicada por cima do cartão, obtendo-se uma textura mais suave
e mais próxima da textura da pele humana (Fig. 32.).

Fig. 32. Elemento Pé e Elemento Sapatilha

Na parte superior do elemento pé, colocou-se uma flor artificial que nasce dentro deste, criandose a representação surrealista de um vaso (Fig. 33.). O elemento terra, de onde nasce o elemento
flor, foi representado a partir de pequenos grãos de areia (Fig. 33.).

Fig. 33. Elemento Flor e Elemento Terra
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Para o elemento regador, utilizaram-se dois objetos (um regador e um balde) em lata,
posteriormente trabalhados por um latoeiro, que os cortou e adaptou fazendo uma montagem
da qual resultou o produto final (um regador). (Fig. 34. e Fig. 35.).

Fig. 34. Regador de latão Adaptado por um latoeiro

Fig. 35. Elemento Regador – Produto Final

As gotas (fig. 36.) que representam a água que cai do elemento regador para o elemento flor
foram representadas através de protetores adesivos e transparentes para portas de móveis.
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Fig. 36. Elemento Gotas

Os dedos (fig. 37.) que seguram o regador foram modelados com massa de modelar.

Fig. 37. Elemento Dedos

Para o acabamento final, os elementos regador, pé e sapatilha foram pintados, para que a
colagem se tornasse mais apelativa, pois, embora não sendo esse o principal objetivo, teve-se
também em consideração o indivíduo que vê (Fig. 38.).
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Fig. 38. Adaptação final da colagem digital
para colagem manual através de relevos e
texturas

Depois de terminada a colagem manual, e com o intuito de a tornar ainda mais acessível,
recorreu-se à introdução de áudio em alguns dos elementos.

Para isso, utilizou-se um álbum de fotos (Deluxe Talking Photo Album). Neste álbum, é
possível, em cada uma das suas páginas, fazer uma gravação de voz através de um microfone
embutido ou a transferência de arquivos através de um micro USB.

Optou-se pela funcionalidade USB, pelo que, numa primeira fase, foi necessário transferir os
sons que se pretendia aplicar nos elementos da colagem.
O áudio inserido, associado ao tato, surge como uma pista, com a intenção de facilitar a
identificação dos vários elementos da colagem pelo utilizador. Os sons foram aplicados em
cada elemento presente na colagem, exceto no elemento terra e flor. Aos elementos perna,
sapatilha, dedos, regador, gotas e pé foram aplicados, respetivamente, os sons do movimento
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de uma pessoa a vestir uma peça de roupa (calças), de uma pessoa a caminhar, de um estalar de
dedos, de um regador de latão a ser enchido com água, de água a cair de um regador e de uma
pessoa a caminhar descalça (“Stock Audio Library,” n.d.).
Numa segunda etapa, foi necessário desmontar o álbum e proceder-se a algumas ligações
eletrónicas (Fig. 39.), fazendo-se a ligação do áudio gravado no álbum ao respetivo elemento
presente na colagem. Os botões presentes no álbum foram reaproveitados e aplicados nos
elementos da colagem. Deste modo, criou-se um circuito eletrónico entre a placa (retirada e
reaproveitada do álbum) aplicada na parte posterior da colagem e os botões (Fig. 40. e Fig. 41.).
Para esta fase do trabalho, foi solicitada a ajuda de docentes da Universidade de Trás-os-Montes
e Alto Douro (UTAD), da área de Eletrónica, que procederam às ligações necessárias.

Fig. 39. Deluxe Talking Photo Album desmontado para se proceder às ligações eletrónicas na
colagem manual
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Fig. 40. Parte posterior da Colagem Manual – Aplicação e ligação do álbum aos vários elementos

Fig. 41. Parte frontal da Colagem Manual Ligações do álbum aos vários elementos
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2.4. Design Experimental

De modo a tornar acessível ao utilizador com deficiência visual a colagem manual desenvolvida
a partir de uma colagem digital, foram definidas tarefas de avaliação e critérios de sucesso para
chegar aos resultados de eficácia, eficiência e satisfação. De seguida, apresenta-se o design
experimental em seis pontos de forma a simplificar a sua compreensão:
1. Desenvolvimento de uma colagem manual a partir de uma colagem digital
- Seleção das TADA mais adequadas às necessidades do utilizador com deficiência visual e a
sua aplicação aos vários elementos da colagem: alto-relevo, aplicação de texturas e áudio.
2. Seleção das pessoas a participar nos testes da colagem manual acessível desenvolvida
- Esta seleção foi feita em reuniões com as psicólogas e/ou enfermeiras das várias
instituições/associações.
3. Preocupação em estabelecer uma relação de proximidade e empatia com os utilizadores
- Antes de se realizar qualquer teste com os utentes (utilizadores com deficiência visual) das
várias instituições/associações foi-lhes explicado todo o projeto e o seu objetivo, para que
ficassem familiarizados com aquilo que teriam de fazer.
4. Realização de um questionário
- As perguntas foram elaboradas de forma simples para uma compreensão fácil e resposta
rápida, evitando que a experiência fosse demasiado extensa e/ou maçadora para o utilizador.
Todas as perguntas foram realizadas oralmente pela investigadora e anotadas pela mesma
conforme as respostas dadas pelos participantes.
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- O questionário foi desenvolvido com o intuito de perceber se o utilizador com deficiência
visual conseguia realizar a tarefa com sucesso (identificar os vários elementos da colagem
manual);

- Todas as questões aplicadas foram de resposta fechada (escolha múltipla, resposta curta e
escala linear) com o intuito de produzir resultados facilmente quantificáveis, agilizando o
processo de análise;
- O questionário dividiu-se em três partes:
▪ A primeira parte para identificar o perfil demográfico de cada utilizador;
▪ A segunda parte para aferir a taxa de sucesso dos utilizadores na identificação dos elementos
da colagem que lhes foi apresentada (quantidade de elementos identificados e nível de
dificuldade). Nesta parte do questionário, foi estabelecida uma relação Tempo versus
Dificuldade. Este parâmetro foi aplicado de modo a precisar os resultados obtidos,
relativamente ao grau de dificuldade, tendo em conta o tempo despendido pelo utilizador cego
na identificação de cada elemento presente na colagem manual. Assim, o grau de dificuldade
para identificar cada um dos elementos (perna, sapatilha, regador, gotas, flor, terra e pé) foi
definido numa escala de 1 a 5. Para cada nível de dificuldade foi estabelecido um tempo limite,
distribuído da seguinte forma:
▪ Nível 1 (nenhuma dificuldade): ≤1 minuto;
▪ Nível 2 (pouca dificuldade): > 1 e ≤ 2 minutos;
▪ Nível 3 (alguma dificuldade): > 2 e ≤ 3 minutos;
▪ Nível 4 (muita dificuldade): > 3 ≤ 4 minutos;
▪ Nível 5 (extrema dificuldade): > 4 minutos.

▪ A terceira parte para avaliar o grau de satisfação de cada utilizador com a experiência.
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5. Análise dos resultados

- Nesta etapa, foi feita uma análise cuidada dos resultados, de modo a verificar se o projeto
desenvolvido era ou não uma aposta viável para este tipo de utilizador.
6.Critérios de sucesso
- Número de utilizadores que conseguiram identificar todos os elementos presentes na colagem
manual acessível que lhes foi apresentada.
▪ ≥ 60 % (sucesso)
▪ < 60 % (insucesso)

- Tempo/Grau de dificuldade que cada utilizador despendeu para identificar cada um dos
elementos;
▪ ≤ 2 minutos (sucesso)
▪ > 2 minutos (insucesso)

- Satisfação dos utilizadores com a experiência;
▪ ≥ 60 % (sucesso)
▪ < 60 % (insucesso)
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CAPÍTULO IV
_______________________________________________________________________

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS
No presente capítulo, são apresentados os resultados obtidos no questionário que se considerou
o método de recolha de dados mais adequado para este estudo. Para o tratamento de dados foi
utilizado o programa Google Forms.
Apresenta-se dividido em três partes: a primeira, relativa à apresentação de dados da amostra;
a segunda, respeitante à análise dos respetivos dados e a terceira referente às limitações
encontradas ao longo do projeto.
Esta análise teve em consideração todos os aspetos da investigação, nomeadamente, o problema
inicial, o enquadramento teórico e os seus objetivos.

1. Caracterização Geral do Universo da Amostra e Discussão de Resultados

Género
(32 respostas)

15 (46,9%)

17 (53,1%)

Masculino

Feminino

Gráfico 1. Género

Nnuma amostra de trinta e duas (32) pessoas, com base nas respostas dadas à primeira parte do
questionário (Identificação por Sexo), verifica-se que 53,1% (17) dos utilizadores são do sexo
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masculino e 46,9% (15) do sexo feminino, com predominância do sexo masculino, embora com
pouca relevância.

Grupo Etário
(30 respostas)
60-84
50-59
40-49
30-39
20-29
15-19
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

N.º Pessoas

Gráfico 2. Grupo etário

Neste item, apenas se apurou a idade de trinta (30) pessoas, pois duas delas optaram por não a
referir.
A idade dos participantes encontra-se dividida e distribuída da seguinte forma:
▪ 15 – 19 (1 pessoa – 3,3%)
▪ 20 – 29 (3 pessoas – 10 %)
▪ 30 – 39 (2 pessoas – 6,6 %)
▪ 40 – 49 (4 pessoas – 13,3 %)
▪ 50 – 59 (4 pessoas – 13,3 %)
▪ 60 – 84 (16 pessoas – 53,3 %)
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Deficiência visual
(32 respostas)

(46,9%) 15

17 (53,1%)

Cego

Baixa visão

Gráfico 3. Deficiência Visual

Participaram pessoas com dois tipos de deficiência visual: cegueira e baixa visão. Nesta
amostragem, verifica-se que 53,1% (17) das pessoas possuem baixa visão e 46,9% (15) são
cegas.

Os utilizadores com baixa visão apresentaram mais facilidade em identificar os vários
elementos presentes na colagem, pois ainda tinham a capacidade de ver sombras e/ou identificar
algumas cores.
Origem da cegueira
(32 respostas)
7 (21,9%)

25 (78,1%)

Congénita

Adquirida

Gráfico 4. Origem da Cegueira
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O gráfico acima distingue os utilizadores que possuem cegueira congénita (nascença) dos que
têm cegueira adquirida (doença ou acidente). Deste modo, é possível constatar que a grande
maioria dos utilizadores (25 pessoas – 78,1%) tem cegueira adquirida e os restantes (7 pessoas
– 21,9%) têm cegueira congénita.

Os utilizadores com cegueira adquirida têm memória visual. Esta, associada ao tato, permitiu,
em alguns casos, uma identificação mais célere dos elementos presentes na colagem. Contudo,
os que a adquiriram mais recentemente apresentaram maior dificuldade do que os que já a
haviam adquirido há mais tempo.
No caso dos utilizadores com cegueira congénita, resultaram dois grupos: alguns utilizadores
depararam-se com uma maior dificuldade na identificação dos elementos, pois não possuem
memória visual; outros utilizadores, por terem a audição e o tato mais desenvolvidos,
conseguiram ser ainda mais rápidos e perspicazes na identificação de alguns elementos,
comparativamente aos utilizadores com cegueira adquirida.

Habilitações Literárias
(32 respostas)

5 (15,6%)

6 (18,8%)

5 (15,6%)

10 (31,3%)
6 (18,8%)
1° ciclo

2° ciclo

3° ciclo

Secundário

Ensino superior

Nenhum

Gráfico 5. Habilitações Literárias
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Em relação às habilitações literárias, 31,3% dos participantes têm o 2.ºciclo (10 pessoas); com
o 1.º Ciclo (6 pessoas) há uma percentagem de 18,8%, o mesmo acontecendo no 3.º ciclo; 15,6%
têm o ensino secundário (5 pessoas), o mesmo acontecendo com o número de pessoas sem
escolaridade.

Instituição
(32 respostas)
5 (15,6%)

6 (18,8%)

3 (9,4%)
8 (25%)
10 (31,3%)
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) – Vila Real
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) – Braga
Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) – Porto
Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana (AAPEL)– Ponte de
Santa Casa da Misericórdia – Ponte de Lima

Gráfico 6. Instituições

Os utilizadores são utentes das seguintes instituições:

• Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) – Vila Real (18,8% - 6 pessoas);
• Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) – Braga (25% - 8 pessoas);
• Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) – Porto (31,3% - 10 pessoas);
• Associação dos Amigos da Pessoa Especial Limiana (AAPEL) – Ponte de Lima – (9,4% - 3
pessoas);
• Santa Casa da Misericórdia – Ponte de Lima (15,6% - 5 pessoas).
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Gráfico 7. Formas Identificadas

A partir deste gráfico, conclui-se o seguinte: dos 32 utilizadores com deficiência visual, mais
de metade (62,5%), correspondente a 20 pessoas, conseguiu identificar todas as formas da
colagem.

• O elemento terra foi identificado por 25 pessoas (78,1%);
• O elemento pé foi identificado por 29 pessoas (96,6%);
• O elemento dedos foi identificado por 29 pessoas (90,6%);
• O elemento gotas foi identificado por 30 pessoas (93,8%);
• O elemento perna foi identificado por 30 pessoas (93,8%);
• O elemento sapatilha foi identificado por 30 pessoas (93,8%);
• O elemento regador foi identificado por 30 pessoas (93,8%);
• O elemento flor foi identificado por 32 pessoas (100%);
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Analisando os resultados, verifica-se que o elemento terra foi o que recebeu menos
identificações (7 pessoas não o identificaram). Por isso, considera-se que teria sido mais eficaz
a utilização de terra, em vez de areia, para a sua representação, uma vez que alguns utilizadores
referiram a textura da areia como sendo demasiado grossa para representar terra. Em
contrapartida, o elemento flor foi identificado pela totalidade dos utilizadores (32). Pensa--se
que a forma e textura mais realistas (flor artificial) terão permitido a sua identificação quase
imediata através do tato.

Relação Tempo/Dificuldade
(32 pessoas)

X – Minutos
Y – Nível

6

Dificuldade

5
4

Y – Dificuldade

3
2
1
0
0

1

2

3

4

5

6

Gráfico 8. Relação Tempo/Dificuldade na identificação dos elementos da colagem

Neste item, o grau de dificuldade para identificar cada elemento (perna, sapatilha, dedos,
regador, gotas, terra e pé) foi definido numa escala de 1 a 5. Para cada nível de dificuldade foi
estabelecido um tempo limite, distribuído da seguinte forma:
▪ Nível 1 (nenhuma dificuldade): ≤1 minuto;
▪ Nível 2 (pouca dificuldade): > 1 e ≤ 2 minutos;
▪ Nível 3 (alguma dificuldade): > 2 e ≤ 3 minutos;
▪ Nível 4 (muita dificuldade): > 3 ≤ 4 minutos;
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▪ Nível 5 (extrema dificuldade): > 4 minutos.

Gráfico 9. Grau de Dificuldade – Elemento Perna

Os resultados evidenciados no gráfico contemplam apenas um universo de trinta (30)
utilizadores, visto que dois (2) não conseguiram identificar o elemento perna.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 30% dos utilizadores (9) apresentam Nível 1;
▪ 13,3% dos utilizadores (4) apresentam Nível 2;
▪ 23,3% dos utilizadores (7) apresentam Nível 3;
▪ 16,7% dos utilizadores (5) apresentam Nível 4.
▪ 16,7% dos utilizadores (5) apresentam Nível 5.

Deste modo, pode dizer-se que a grande maioria dos utilizadores (13), apresentaram pouca ou
nenhuma dificuldade (Níveis 1 e 2) em identificar o elemento perna; sete (7) utilizadores
apresentaram alguma dificuldade (Nível 3); os restantes utilizadores (10) tiveram muita e
extrema dificuldade (Níveis 4 e 5) em identificá-lo.
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Gráfico 10. Grau de Dificuldade – Elemento Sapatilha

Os resultados evidenciados no gráfico contemplam apenas um universo de trinta (30)
utilizadores, visto que dois (2) não conseguiram identificar o elemento sapatilha.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 23,3% dos utilizadores (7) apresentam Nível 1;
▪ 33,3% dos utilizadores (10) apresentam Nível 2;
▪ 13,3% dos utilizadores (4) apresentam Nível 3;
▪ 13,3% dos utilizadores (4) apresentam Nível 4.
▪ 16,7% dos utilizadores (5) apresentam Nível 5.

A maioria dos utilizadores (17) apresentou pouca ou nenhuma dificuldade (Níveis 1 e 2) em
identificar o elemento sapatilha; 4 utilizadores apresentaram alguma dificuldade (Nível 3); os
restantes 9 tiveram uma maior dificuldade em identificá-lo (Níveis 4 e 5).
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Gráfico 11. Grau de Dificuldade – Elemento Dedos

Os resultados evidenciados no gráfico contemplam apenas um universo de vinte
e nove (29) utilizadores, visto que três (3) não conseguiram identificar o elemento
dedos.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 27,6% dos utilizadores (8) apresentam Nível 1;
▪ 13,8% dos utilizadores (4) apresentam Nível 2;
▪ 24,1% dos utilizadores (7) apresentam Nível 3;
▪ 17,2% dos utilizadores (5) apresentam Nível 4.
▪ 17,2% dos utilizadores (5) apresentam Nível 5.

Assim, a maioria dos utilizadores (12) apresentou pouca ou nenhuma dificuldade (Níveis 1 e
2) em identificar o elemento dedos; 7 utilizadores situaram-se no Nível 3, apresentando alguma
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dificuldade; os restantes 10 situaram-se nos níveis 4 e 5, apresentando muita e extrema
dificuldade em identificá-lo.

Gráfico 12. Grau de Dificuldade – Elemento Regador

Os resultados evidenciados no gráfico contemplam apenas um universo de trinta (30)
utilizadores, visto que dois (2) não conseguiram identificar o elemento regador.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 46,7% dos utilizadores (14) apresentam Nível 1;
▪ 23,3% dos utilizadores (7) apresentam Nível 2;
▪ 23,3% dos utilizadores (7) apresentam Nível 3;
▪ 6,7% dos utilizadores (2) apresentam Nível 4.
▪ 0% dos utilizadores (0) apresentam Nível 5.
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Pode dizer-se que a maioria dos utilizadores (21) apresentou pouca ou nenhuma dificuldade
(Níveis 1 e 2) em identificar o elemento regador; 7 utilizadores apresentaram alguma
dificuldade (Nível 3); apenas 2 tiveram muita dificuldade em identificá-lo (Nível 4); nenhum
dos utilizadores apresentou extrema dificuldade (Nível 5).

Gráfico 13. Grau de Dificuldade - Elemento Gotas

Os resultados evidenciados no gráfico contemplam apenas um universo de trinta (30)
utilizadores, visto que dois (2) não conseguiram identificar o elemento gotas.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 56,7% dos utilizadores (17) apresentam Nível 1;
▪ 20% dos utilizadores (6) apresentam Nível 2;
▪ 16,7% dos utilizadores (5) apresentam Nível 3;
▪ 6,7% dos utilizadores (2) apresentam Nível 4.
▪ 0% dos utilizadores (0) apresentam Nível 5.
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A maioria dos utilizadores (23) apresentou pouca ou nenhuma dificuldade (Níveis 1 e 2) em
identificar o elemento gotas; 5 utilizadores apresentaram alguma dificuldade (Nível 3); apenas
2 tiveram muita dificuldade em identificá-lo (Nível 4); nenhum dos utilizadores apresentou
extrema dificuldade (Nível 5).

Gráfico 14. Grau de Dificuldade – Elemento Flor

Os resultados evidenciados contemplam a totalidade utilizadores (32), visto que todos
conseguiram identificar o elemento flor.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 75% dos utilizadores (24) apresentam Nível 1;
▪ 21,9% dos utilizadores (7) apresentam Nível 2;
▪ 3,1% dos utilizadores (1) apresentam Nível 3;
▪ 0% dos utilizadores (0) apresentam Nível 4.
▪ 0% dos utilizadores (0) apresentam Nível 5.
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A maioria dos utilizadores (24) não apresentou nenhuma dificuldade (Nível 1) em identificar o
elemento flor; apenas 7 revelaram pouca dificuldade (Nível 2) e apenas 1 mostrou alguma
dificuldade; nenhum dos utilizadores manifestou muita (Nível 4) ou extrema (Nível 5)
dificuldade.

Gráfico 15. Grau de Dificuldade – Elemento Terra

Os resultados contemplam apenas um universo de vinte e cinco (25) utilizadores, visto que sete
(7) não conseguiram identificar o elemento terra.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 56% dos utilizadores (14) apresentam Nível 1;
▪ 8% dos utilizadores (2) apresentam Nível 2;
▪ 28% dos utilizadores (7) apresentam Nível 3;
▪ 4% dos utilizadores (1) apresentam Nível 4.
▪ 4% dos utilizadores (1) apresentam Nível 5.
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Conclui-se que a maioria dos utilizadores (16) apresentou pouca (2 utilizadores) ou nenhuma
dificuldade (14 utilizadores) em identificar o elemento terra (Níveis 1 e 2); 7 mostraram alguma
dificuldade (Nível 3); houve 1 utilizador que revelou muita dificuldade (Nível 4) e outro
extrema dificuldade (Nível 5).

Gráfico 16. Grau de Dificuldade – Elemento Pé

Os resultados obtidos contemplam um universo de vinte e nove (29) utilizadores, visto que três
(3) não conseguiram identificar o elemento pé.

Verificam-se os seguintes resultados:

▪ 20,7% dos utilizadores (6) apresentam Nível 1;
▪ 17,2% dos utilizadores (5) apresentam Nível 2;
▪ 37,9% dos utilizadores (11) apresentam Nível 3;
▪ 10,3% dos utilizadores (3) apresentam Nível 4.
▪ 13,6% utilizadores (4) apresentam Nível 5.
Dos 29 utilizadores, 11 apresentaram nenhuma (6 utilizadores) e pouca (5 utilizadores)
dificuldade (Níveis 1 e 2), respetivamente, e outros 11 apresentaram alguma dificuldade (Nível
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3); uma minoria (7 utilizadores) teve muita (3 utilizadores) ou extrema (4 utilizadores)
dificuldade em a identificar o elemento pé (Níveis 4 e 5).

Estabelecendo uma relação entre os valores estipulados no Gráfico 8 (Relação
Tempo/Dificuldade) com os resultados obtidos nos Gráficos 9 – 16, verifica-se que os
elementos que geraram mais dificuldade, logo um maior tempo de resposta por parte dos
utilizadores (superior a 2 minutos) foram os elementos perna (Gráfico 9), dedos (Gráfico 11) e
pé (Gráfico 16). Analisando os gráficos correspondentes a estes elementos, constata-se que a
soma da percentagem de utilizadores que apresentaram alguma, muita ou extrema dificuldade
(Níveis 3, 4 e 5), ou seja, que demoraram mais de dois minutos a identificar estes elementos, é
superior à soma da percentagem de utilizadores que apresentaram nenhuma ou pouca
dificuldade (Níveis 1 e 2), isto é, que conseguiram identificar estes elementos, não
ultrapassando os dois minutos estipulados.
Isto pode verificar-se através dos seguintes cálculos:

• elemento perna (Gráfico 9):
Nível 1 (30%) + Nível 2 (13,3%) = 43,3% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (23,3%) + Nível 4 (16,7%) + Nível 5 (16,7%) = 57% > 2 𝑚𝑖𝑛.
• elemento dedos (Gráfico 11):
Nível 1 (27,6%) + Nível 2 (13,8%) = 50,4% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (24,1%) + Nível 4 (17,2%) + Nível 5 (17,2%) = 58,5% > 2 𝑚𝑖𝑛.
• elemento pé (Gráfico 16):
Nível 1 (20,7%) + Nível 2 (17,2%) = 37,9% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (37,9%) + Nível 4 (10,3%) + Nível 5 (13,6%) = 70,8% > 2 𝑚𝑖𝑛.

Como estes elementos foram os que apresentaram um nível mais elevado de grau de
dificuldade, crê-se que seria necessário um ajuste no molde, com vista ao seu aperfeiçoamento,
aproximando-os, o mais possível, da sua forma real.
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Em relação aos restantes elementos, sapatilha (Gráfico 10), regador (Gráfico 12), gotas
(Gráfico 13), flor (Gráfico 14) e terra (Gráfico 15), verifica-se que a soma da percentagem de
utilizadores que apresentaram alguma, muita ou extrema dificuldade (Níveis 3, 4 e 5), é inferior
à soma da percentagem de utilizadores que apresentaram nenhuma ou pouca dificuldade
(Níveis 1 e 2), ou seja, a maior parte dos utilizadores conseguiu identificar estes elementos até
ao tempo máximo de 2 minutos. É de realçar que apenas um utilizador ultrapassou os dois
minutos na identificação do elemento flor, situando-se no Nível 3 (alguma dificuldade – 3,2%).
Os restantes 31 utilizadores apresentaram nenhuma (77,4%) ou pouca dificuldade (19,4%) em
identificar este elemento.

Isto pode verificar-se através dos seguintes cálculos:

• elemento sapatilha (Gráfico 10):
Nível 1 (23,3%) + Nível 2 (33,3%) = 56,6% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (13,3%) + Nível 4 (13,3%) + Nível 5 (16,7%) = 43,3% > 2 𝑚𝑖𝑛.
• elemento regador (Gráfico 12):
Nível 1 (46,7%) + Nível 2 (23,3%) = 70% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (23,3%) + Nível 4 (6,7%) + Nível 5 (6,7%) = 30% > 2 𝑚𝑖𝑛.
• elemento gotas (Gráfico 13):
Nível 1 (56,7%) + Nível 2 (20%) = 76,7% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (16,7%) + Nível 4 (6,7%) + Nível 5 (0%) = 23,4% > 2 𝑚𝑖𝑛.
• elemento flor (Gráfico 14):
Nível 1 (77,4%) + Nível 2 (19,4%) = 96,8% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (3,2%) + Nível 4 (0%) + Nível 5 (0%) = 3,2% > 2 𝑚𝑖𝑛.
• elemento terra (Gráfico 15):
Nível 1 (56%%) + Nível 2 (8%) = 64% ≤ 2 𝑚𝑖𝑛.
Nível 3 (28%) + Nível 4 (4%) + Nível 5 (4%) = 36% > 2 𝑚𝑖𝑛.
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O áudio inserido nos elementos da colagem ajudou na sua
identificação?
(32 respostas)

10 (31,3%)
21 (65,6%)
1 (3,1%)

Sim

Não

Não fez diferença

Gráfico 17. Pertinência da aplicação de Áudio na Colagem

A partir deste gráfico, verifica-se que o som facilitou, na maioria dos casos, a identificação dos
vários elementos (65,6%), num total de 21 utilizadores; 10 (31,3%) dizem que a presença do
áudio não fez diferença, visto que conseguiram identificar os elementos numa primeira fase
através do tato. Apenas 1 utilizador (3,1%) diz que o áudio não foi um meio facilitador do
processo de identificação, uma vez que no elemento gotas confundiu o som da água a cair com
o som de óleo a ferver.

Pode ser relevante verificar que 53,3% (16 utilizadores), num total de 32, tem entre 60 e 84
anos (Gráfico 2). Este fator fez com que alguns já tivessem a audição um pouco afetada devido
à idade, prejudicando a perceção clara de alguns sons presentes na colagem. Deste modo, o
áudio poderá ser outro ponto a melhorar, pois em alguns casos não se mostrou o ideal para os
utilizadores que tinham problemas de audição.
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Na sua opinião o que representa esta colagem?
(32 respostas)

2 (6,2%)
3 (9,4%)
3 (9,4%)

17 (53,1%)

7 (21,9%)

Jardinagem

Influência do Homem no meio ambiente

Amizade

Sobrevivência

Dar e receber

Gráfico 18. Representação da Colagem

A partir da análise deste gráfico verifica-se que a maioria dos utilizadores (53,3% - 17) teve a
mesma interpretação da colagem, escolhendo a opção Jardinagem; os restantes (21,9% - 7
utilizadores) optaram pela opção Influência do homem no meio ambiente; as opções Amizade e
Sobrevivência obtiveram a mesma percentagem (9,4% − 3 utilizadores); por fim, com apenas
6,2% (2 utilizadores), temos a opção Dar e Receber.

Estabelecendo uma correspondência com o Gráfico 5 (Habilitações Literárias), o facto de mais
de metade dos utilizadores possuir apenas o 1.º, 2.º ou 3.º ciclos poderá ter influenciado no
momento de dar “asas” à interpretação da colagem, eventualmente impedindo a construção de
novos sentidos ou valores diferentes do significado referencial de cada elemento da colagem.
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Considera que a arte em geral é acessível a
pessoas com deficiência visual?
(32 respostas)

9 (28,1%)
12 (37,5%)

11 (34,4%)
Sim

Não

Não tenho conhecimento

Gráfico 19. Acessibilidade da Arte

Com o presente gráfico, verifica-se que 37,5% dos utilizadores (12) não têm qualquer tipo de
conhecimento ou experiência com arte acessível, tendo tido o seu primeiro contacto com este
tipo de arte através deste projeto; 28,1% (9 utilizadores), por conhecimento, experiência, ou
ambos, consideram que a arte já se encontra com as condições de acessibilidade necessárias
para a inclusão do deficiente visual; 34,4% (11 utilizadores), apesar de também já terem tido
contacto com arte acessível, consideram que esta ainda não se encontra suficientemente
acessível a pessoas com deficiência visual.

Grau de satisfação dos utilizadores com a atividade
(32 respostas)
1 (3,1%)

13 (40,6%)

Muito Satisfeito

Satisfeito

17 (53,3%)

Pouco Satisfeito

Nada Satisfeito

Gráfico 20. Grau de Satisfação dos Utilizadores
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Em relação ao grau de satisfação dos utilizadores com a atividade, o gráfico mostra que 56,3%
(17) escolheram a opção muito satisfeito e 49,6% (13) escolheram a opção satisfeito. Apenas 1
utilizador (3,1%) ficou pouco satisfeito.

Pode encontrar-se uma possível correlação deste fator (Satisfação dos Utilizadores) com os
resultados obtidos no Gráfico 19 – Acessibilidade da Arte Visual: os utilizadores que já
possuíam experiências anteriores com arte acessível (20 utilizadores) podem ter sido
influenciados por essas mesmas experiências, pois já traziam com eles um meio de comparação,
daí um maior sentido crítico e logo uma maior exigência.

Gostaria de repetir esta experiência?
(32 respostas)

2 (6,7%)

30 (93,8%)

Sim

Não

Gráfico 21. O utilizador gostaria de repetir a experiência?

A partir deste gráfico, verifica-se que uma percentagem muito significativa (93,8%) dos
utilizadores (30) gostaria de repetir este tipo de experiência; apenas 2 utilizadores (6,7%)
responderam que não.

Este gráfico vem reforçar a ideia de que a maioria dos utilizadores ficou satisfeita com a
experiência e mostrou vontade de a repetir.
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Por conseguinte, depois da análise e discussão dos resultados obtidos em todos os Gráficos,
relativamente ao segundo critério de avaliação (relação tempo/dificuldade), verifica-se que três
elementos da colagem (perna, dedos, pé) não atingiram sucesso, pois os utilizadores
ultrapassaram os dois minutos estipulados para a sua identificação. Assim, futuramente, estes
elementos precisarão de alguns ajustes (já mencionados aquando da discussão de resultados dos
mesmos). Contudo, os valores de sucesso foram atingidos tanto na identificação dos elementos
em geral (62,5%) como no grau de satisfação dos utilizadores (94,2%), podendo concluir-se
que as TADA escolhidas elementos para a elaboração desta colagem e posterior aplicação junto
de utilizadores com deficiência visual revelaram-se viáveis para a maioria dos elementos.

2. Limitações do Projeto
Inicialmente, na componente prática - elaboração de uma colagem manual através da adaptação
de uma colagem digital - , foi necessário abandonar a primeira técnica (pasta de modelar) e
substituí-la por outra mais eficaz e com melhores resultados para a obtenção de relevo, tendose recorrido à aplicação de cartão e massa de modelar.
No que respeita à amostra (32 inquiridos), surgiram alguns entraves. O número reduzido de
utentes nas associações/instituições implicou a deslocação até várias associações/instituições
em diferentes pontos do país (Vila Real, Braga, Porto e Ponte de Lima), atrasando-se a
conclusão do trabalho. O processo burocrático de algumas associações/instituições também se
revelou extremamente moroso, sendo um dos fatores que mais atrasaram a conclusão do
projeto, pois foi necessário proceder a uma série de burocracias, antes de ser possível iniciar
qualquer teste com os utentes.
Na instituição AAPEL, embora muitos dos utentes tivessem deficiência visual, a maioria tinha
também associadas outras patologias, tanto a nível motor como cognitivo. Alguns, além da falta
de visão, também possuíam baixa audição, o que impediu que ouvissem claramente alguns dos
sons adicionados à colagem.
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Na Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima, foi impossível testar alguns dos utentes
previstos. Como muitos já tinham uma idade bastante avançada, além de possuírem deficiência
visual, sofriam também de outras patologias, tais como baixa audição e/ou sinais de senilidade.
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CAPÍTULO V
_______________________________________________________________________

CONCLUSÃO
Sendo o objetivo desta dissertação demonstrar a possibilidade de adaptar uma colagem digital
para uma colagem manual, com todas as condições de acessibilidade para o utilizador com
deficiência visual, pode concluir-se, depois da análise dos resultados, que o objetivo deste
estudo foi atingido. Na generalidade, os critérios de sucesso concretizaram-se, verificando-se
que as TADA (alto-relevo, aplicação de texturas e áudio) escolhidas foram viáveis para uma
identificação eficaz de quase todos os elementos da colagem desenvolvida.

Contudo, 4 elementos (perna, dedos, pé e terra) deverão sofrer, futuramente, alguns ajustes
para um melhor desempenho dos utilizadores na sua identificação. Por conseguinte, poder-se-á abordar os seguintes pontos: testar outros materiais, potenciar a aplicação de sons, assim como
também ter presente uma maior variedade de estímulos, nomeadamente aqueles que apelem a
outros sentidos, além do tato e da audição, como, por exemplo, a aplicação de aromas que
ajudem os utilizadores a identificar os vários elementos da colagem através do olfato.

Seria também interessante, em trabalhos futuros, a partir de uma amostra significativa e
equivalente de pessoas com baixa visão e cegueira total, verificar qual dos dois tipos apresenta
melhores resultados na identificação dos elementos presentes na colagem. Ao mesmo tempo,
poderia ser feita a mesma análise relativamente à origem da cegueira (congénita ou adquirida)
de cada pessoa, tendo como propósito verificar se existem diferenças de desempenho de acordo
com as características dos utilizadores. Se sim, quais e porquê. E a partir daí repensar as TADA,
de maneira a responder às necessidades de ambos os casos.

Em trabalhos posteriores, também será relevante demonstrar que as técnicas aplicadas no
presente estudo podem também ser extensivas a outros tipos de arte, como a ilustração ou
pintura.
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