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RESUMO 

 

No Brasil o tema da inclusão social e ambiental de pessoas com deficiência vem sendo 
discutido em diversas áreas. Dentro da arquitetura, tal debate tem sido atrelado ao 
conceito de Desenho Universal (entendido como base para a garantia de 
acessibilidade ao ambiente físico e à busca de soluções adequadas à diversidade 
humana) e as estratégias que promovam a maior participação dos usuários no 
processo projetual. Nesse sentido destaca-se a necessidade de o profissional dominar 
técnicas para o desenvolvimento e a apresentação de propostas que sejam facilmente 
compreendidas pelos clientes, sejam quais forem as limitações dessas pessoas. 
Inserindo-se nesta questão, esta pesquisa investiga um modo para facilitar a 
comunicação entre o projetista e o usuário surdo (cujas maiores limitações são 
justamente no campo da comunicação interpessoal), a fim de possibilitar que: (i) o 
primeiro compreenda a relação das pessoas surdas com o ambiente construído; (ii) o 
segundo entenda a proposta projetual e participe ativamente do processo de sua 
elaboração. O trabalho se apoia, teoricamente, em alguns conceitos de Comunicação 
e Deaf Space. Empiricamente, foram realizadas simulações de alguns ambientes 
residenciais com um modelo físico tridimensional manipulados por pessoas surdas, 
acompanhadas por entrevistas e observações. A experiência ocorreu na cidade de 
Mossoró/RN entre os meses de outubro e novembro de 2017 e contou com a 
participação de 12 surdos de ambos os gêneros. Os resultados apontam para a 
eficácia da metodologia, facilitando o processo de comunicação entre ambas as partes 
além de permitir a compreensão de alguns conceitos de arquitetura, de acessibilidade 
e até do próprio Deaf Space dificilmente identificados por meio de metodologias mais 
comumente utilizadas na área como entrevistas e questionários, auxiliando no 
desenvolvimento de futuras pesquisas tanto com protótipos quanto com ambientes 
para pessoas surdas. 

 

Palavras-chave: pessoas surdas; projeto de arquitetura; acessibilidade; Deaf 

Spaces; arquitetura residencial. 
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ABSTRACT  

In Brazil, the theme of social and environmental inclusion of people with disabilities 
has been discussed in several areas. In architecture, such debate has been linked to 
the concept of Universal Design (understood as the basis for ensuring accessibility to 
the physical environment and the search for adequate solutions to human diversity) 
and strategies that promote greater participation of users in the design process. In this 
sense, it is important to emphasize the need for the professional to master techniques 
for the development and presentation of proposals that are easily understood by the 
clients, regardless of their limitations. In this question, this research investigates a way 
to facilitate communication between the designer and the deaf user (whose major 
limitations are precisely in the field of interpersonal communication), in order to enable: 
(i) the first one to understand the relation of deaf people with built environment; (ii) the 
second understands the design proposal and actively participates in the process of its 
design. Theoretically the work is based on some concepts of Communication and 
DeafSpace. Empirically, simulations were performed of some residential environments 
with a three-dimensional physical model manipulated by deaf people, accompanied by 
interviews and observations. The experience occurred in the city of Mossoró / RN 
between October and November of 2017 and had the participation of 12 deaf people 
of both gender. The results point to the effectiveness of the methodology, facilitating 
the communication process between both parties, besides allowing the understanding 
of some concepts of architecture, accessibility and even Deaf Space itself hardly 
identified through methodologies more commonly used in the area as interviews and 
questionnaires, helping in this way future researches with both prototypes and 
environments for deaf people. 
 

Keywords: deaf people; architectural design; accessibility; Deaf Space; residential 
architecture. 
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INTRODUÇÃO 

 A inclusão social e ambiental da população vem ganhando cada vez mais 

ênfase nas discussões na área de arquitetura e urbanismo, sempre por meio de 

abordagens que buscam a obtenção de espaços que atendam ao maior número de 

pessoas possível, notadamente aquelas com maior dificuldade de interação com o 

espaço físico. Esse tipo de estratégia integra várias correntes inclusivas, visando 

proporcionar maior segurança, conforto e autonomia no uso de ambientes e objetos. 

Para tanto, diversos países vêm desenvolvendo pesquisas na área de 

acessibilidade e adotando normas para assegurar os direitos das pessoas com 

deficiência, quer permanente quer provisória, muitas das quais são relacionadas a 

tornar os espaços acessíveis e usáveis pelo maior número possível de pessoas. Por 

outro lado, há inúmeros tipos de deficiências diagnosticadas pela medicina, várias das 

quais ainda não se fazem presentes nas normas e na pesquisa acadêmica, cujo maior 

enfoque é direcionado a questões ligadas a dificuldades motoras e visuais, como 

mostrou uma breve consulta ao Banco de Dados de Teses e Dissertações Brasileiras, 

o BDTD (http://www. bdtd.ibict.br). Este é o caso da surdez, caracterizada pela perda 

total ou parcial da audição, o que dificulta a comunicação com outros indivíduos e 

induz o surgimento de um grupo muito específico e pouco atendido pelas normas. De 

fato, a pessoa com deficiência auditiva necessita de um conjunto de referências que 

facilite sua acessibilidade e mobilidade, sendo importante a realização de pesquisas 

sobre suas principais vias de percepção, comunicação e comportamento. 

Segundo o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2012), no Brasil mais de 45 milhões de pessoas têm alguma deficiência, 

havendo mais de 2 milhões de deficientes auditivos. Ilustrando essa situação, no 

estado do Rio Grande do Norte, só na cidade de Natal há mais de 35.000 pessoas 

com algum tipo/grau de deficiência auditiva, um terço das quais incluídas na categoria 

de grande dificuldade ou perda total da audição, fato que, por si, justifica a realização 

da pesquisa pretendida.  

 Além da questão normativa, o crescente aumento da preocupação e 

necessidade da inclusão de pessoas com algum tipo de deficiência traz outros 

questionamentos aos profissionais que projetam o ambiente construído, notadamente 

aqueles relacionados a estratégias para que o processo projetual se torne uma 
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resposta eficaz diante das necessidades desses indivíduos e grupos. No que se refere 

às pessoas com deficiência auditiva, grande parte da dificuldade está relacionada à 

comunicação projetista-cliente, o que dificulta a identificação das necessidades desse 

último e, consequentemente, a promoção de sentimentos de satisfação, bem-estar, 

afiliação, afetividade e identidade. 

 Entendendo-se que, para desenvolverem sua atividade profissional os 

arquitetos e urbanistas precisam compreender as relações que se estabelecem entre 

as pessoas e os espaços que projetam, e que esse conhecimento diz respeito às 

atividades realizadas em cada ambiente e às necessidades/aspirações destas 

pessoas, a pesquisa aqui apresentada teve como base a seguinte questão-

problema: “Como possibilitar que deficientes auditivos participem do processo 

projetual e interajam com o projetista durante o processo de projeto?” 

 Como hipótese de trabalho entende-se que o uso de um modelo tridimensional 

flexível facilitará a comunicação entre o projetista e a pessoa surda, ampliando a 

compreensão das necessidades espaciais das PSs e aumentando sua satisfação com 

o resultado final do projeto. 

 Para alicerçar essa discussão optou-se por trabalhar em ambiente residencial, 

pois compreende-se que a familiaridade com a habitação (como um ambiente do 

cotidiano de todos) irá facilitar o contato com as pessoas surdas. No caso do projeto 

residencial, mais do que a organização estética, é essencial que o profissional faça 

um estudo detalhado e minucioso dos hábitos dos usuários de um determinado 

ambiente, resultando em um conjunto informações sobre as atividades, movimentos, 

equipamentos e mobiliário previstos para a utilização do espaço projetado. Além 

disso, a pesquisa atrelada ao projeto residencial apresenta: alto potencial de 

viabilidade, pois pode configurar-se como uma atividade na qual o contato do 

profissional-arquiteto com o cliente é muito estreito; e grande aplicabilidade prática, 

por tratar-se de um ambiente de uso cotidiano que tem grande impacto na qualidade 

de vida do indivíduo e que precisa ser trabalhado cuidadosamente, sobretudo no que 

diz respeito às áreas de grande permanência.  

 Considerando estes argumentos, o objeto de estudo desta pesquisa é o 

projeto da habitação de pessoas surdas, focando especialmente sua área social e a 

cozinha, por serem ambientes de grande permanência e de uso comum e, portanto, 

menos influenciáveis por características individuais (como seria, por exemplo, o 

dormitório).  
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 Nesse contexto, o objetivo geral deste projeto de pesquisa é investigar a 

utilização do modelo físico tridimensional como ferramenta de comunicação entre 

projetistas e usuários surdos, possibilitando a captação das necessidades destes 

últimos dentro de uma perspectiva de projeto participativo. Conduzindo à essa meta 

principal foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

(i) Compreender melhor as necessidades espaciais das pessoas surdas em 

ambientes residenciais.  

(ii) Identificar as potencialidades do uso do modelo de maquete física para coleta de 

informações e interação entre projetista e usuário surdo.  

(iii) Desenvolver estratégias de participação de pessoas surdas em projetos de 

arquitetura.  

Metodologicamente, a pesquisa foi exploratória e qualitativa, acontecendo em 

três etapas (não necessariamente subsequentes): 

1- Revisão bibliográfica para compreensão ampla do tema, focando nos temas 

pessoas com surdez (ou pessoas com deficiência auditiva grave), a comunicação 

e a participação de usuários no processo de projeto e estratégias de projeto e 

uso/manipulação de maquete física como ferramenta de projeto. Nessa etapa 

serão priorizados artigos publicados em periódicos e trabalhos acadêmicos (teses 

e dissertações) defendidos nos últimos 10 anos, sendo as expressões grifadas 

utilizadas como palavras-chave nos instrumentos de busca. 

2- Procedimentos destinados a detectar as necessidades das pessoas surdas (PS) 

em seu ambiente residencial, como sejam: (i) Realização de entrevistas semi-

estruturadas com a equipe de profissionais do SUVAG/RN, com acompanhantes 

de PSs (pais, familiares, amigos), e com PSs (acompanhados por interpretes); (ii) 

Visita domiciliar às PSs participantes ou não da etapa anterior e que aceitarem 

contribuir com o trabalho, para análise de ambientes residenciais atualmente em 

uso, tendo como base as diretrizes do DeafSpace1 (Bauman, 2014).  

                                            
1  Diretrizes de projetos para pessoas surdas desenvolvidas pelo arquiteto e pesquisador Hansel 

Bauman, de Washington DC. 
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3- Utilização de modelos tridimensionais físicos flexíveis (maquetes físicas) como 

instrumento de comunicação (proposição) entre profissionais de arquitetura e PSs 

em um processo de projeto participativo, o que acontecerá por meio de: (i) 

Confecção de maquete manipulável a ser utilizada pelos PSs; (ii) Confecção de 

mobiliário básico em escala adequada à maquete (utilizada para identificação de 

organizações espaciais); (iii) Realização de sessões de trabalho com maquetes 

envolvendo PSs e a pesquisadora, nas quais as PSs serão estimuladas a 

manipular a maquete física para adequar o ambiente às suas necessidades, e 

contarão com o auxílio de intérprete para esclarecimento das mudanças 

realizadas. 

 Esta dissertação, além dessa introdução (que contém objetivos, método e 

organização do texto), é seguida por três partes principais: a primeira apresenta a 

fundamentação teórica da pesquisa (composta pelos capítulos 2, 3 e 4); a segunda 

corresponde ao método de pesquisa e aos resultados obtidos; a terceira discute os 

resultados, traça diretrizes para a participação de surdos no processo de projeto, e 

tece considerações finais sobre o estudo realizado.  

 Nesse conjunto, o capítulo 2 discute a importância da comunicação no 

processo de projeto e a sua utilização como estratégia de alcance de satisfação dos 

usuários e, o capítulo 3 aborda as bases históricas do Design Universal, das normas 

brasileiras de acessibilidade (NBR 9050). O capítulo 4 aborda as características das 

pessoas com deficiência auditiva, suas relações com o ambiente construído, 

percepções e comportamentos, além das diretrizes internacionais voltadas a pessoas 

com deficiência auditiva e de alguns direcionamentos arquitetônicos para esse 

público. 

 Na segunda parte do trabalho são apresentados a metodologia adotada 

(capítulo 4), que tem como base análise documental, entrevistas (semiestruturadas e 

grupos focais) realizados com familiares/acompanhantes e profissionais que atuam 

com pessoas surdas e observação direta intensiva com uso de maquete física por 

esse público específico e na análise do estudo piloto realizado. Todo o processo foi 

aprovado no Comitê de Ética na Pesquisa (anexo A). 

 No Capítulo 5 serão analisados os dados obtidos, individualmente, com os 12 

experimentos realizados, discutidos à luz dos conceitos da fundamentação teórica, 

resultando em uma reflexão a respeito da participação dos usuários com deficiência 
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auditiva nos projetos de arquitetura de interiores através da utilização da maquete 

física como instrumento auxiliar e facilitador de comunicação entre usuário e projetista.  

 Finalizando, no Capítulo 6 serão feitas as Considerações Finais, informando a 

contribuição deste estudo por meio da demonstração da eficácia da metodologia 

adotada para este caso específico, assim como dando sugestões de futuras pesquisas 

de aprofundamento sobre o tema. 
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A COMUNICAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO DOS USUÁRIOS NO PROCESSO DE 

PROJETO 

 A comunicação é essencial para a criação e tradução do projeto arquitetônico.  

Portanto, neste capítulo iremos abordar as diversas formas de comunicação, bem 

como sua importância e modos para utilizá-la a fim de promover a participação dos 

usuários no processo de projeto. 

1.1 PROCESSOS DE COMUNICAÇÃO 

 A palavra comunicação deriva do latim communicare, que significa “tornar 

comum a muitos, partilhar”, passando a designar também, posteriormente, o objeto 

que é tornado comum, “uma comunicação”. (HOUAISS, 2001) 

 Por meio da comunicação, os animais partilham diferentes informações entre 

si, de maneira que o ato de comunicar constitui atividade essencial para a vida em 

sociedade. Nesse contexto os seres humanos atingiram alto grau de complexidade e 

sofisticação em suas ações comunicativas, que são associadas pela literatura à 

própria condição de desenvolvimento do processo civilizatório. 

Serra (2007, p. 70) comenta que a partir dos finais do século XVII, a palavra 

comunicação estendeu o seu campo semântico aos meios e vias de interligação como 

estradas, canais, estradas-de-ferro, etc., confundindo-se a comunicação, de 

informações e ideias, com o transporte, de coisas e pessoas. Essa distinção voltou a 

acontecer no século XX, quando a palavra comunicação passou a designar a mídia, 

englobando a imprensa ou a rádio, e recentemente a internet. Dada essa 

ambiguidade, ele afirma que o processo de comunicação pode ser visto tanto como 

uma forma de transmissão, de sentido único, como uma forma de partilha, um 

processo comum e mútuo. 

 De acordo com Carey (apud SERRA, 2007, p.70), essas formas de concepção 

da comunicação criam duas grandes vertentes para seu entendimento (1) como 

transmissão, vertente mais comum na nossa cultura, caracterizada pelos atos de 

fornecer, transmitir ou dar a informação ao outro, o que envolve a transmissão de 

sinais ou mensagens à distância, podendo ser associada ao controle; (2) como “ritual”, 

vista com um modo de partilha, associação, participação e a posse de um 

conhecimento comum. 
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De modo similar, Fiske (apud SERRA, 2007) defende que existem duas 

“escolas” principais no estudo da comunicação: a processual e a semiótica. A primeira, 

divulgada pela sociologia e psicologia, entende a comunicação como uma maneira de 

contato entre pessoas, tratando da transmissão de mensagens visando produzir 

determinado efeito sobre os receptores. A segunda, cultivada nos campos da 

linguística e das artes, concebe a comunicação de forma interativa, partindo da 

produção e troca de significados como resultado da interação entre as pessoas e 

mensagens (diferentes formatos), enfatizando as diferenças culturais entre emissores 

e receptores. 

 Serra (2007) ainda afirma que, analisando a comunicação como uma interação 

social por meio de mensagens ou códigos, é possível diferenciar dois tipos de 

abordagem, os quais atribuem significados distintos tanto para o que seria interação 

social quanto para o que seriam as mensagens (Quadro 1). Sob esse ponto de vista, 

como o público alvo desta pesquisa é formado por pessoas surdas, cuja cultura e 

linguagem são diferenciadas e fortemente baseada em signos), a comunicação será 

abordada sob a perspectiva semiótica, na tentativa de contemplar as particularidades 

desse público específico. 

  

Quadro 1. Entendimento dos elementos da comunicação em função dos tipos de abordagem da 
área  

 ABORDAGEM DO CAMPO DA COMUNICAÇÃO 

PROCESSUAL SEMIÓTICA 

INTERAÇÃO 
SOCIAL 

Processo pelo qual uma pessoa se 
relaciona com outras, podendo afetar 
seu comportamento, estado de espírito 
ou reação emocional (ou, vice-versa, ser 
afetada por esta interação). 

Aquilo que constitui o indivíduo 
como membro de uma cultura ou 
sociedade determinadas. 

MENSAGEM O que é transmitido pelo processo de 
comunicação (segundo alguns autores, 
necessariamente de modo intencional, 
segundo outros, mesmo de modo não 
intencional). 

Construção de signos que, em sua 
interação com os receptores, 
produzem significados. 

FONTE: Elaborada pela autora 

 

Segundo Santana (2008), a linguagem utilizada para comunicar a mensagem 

varia de acordo com a cultura, a sociedade e o tempo. Segue um processo evolutivo 

de acordo com a comunicação existente entre o transmissor e o receptor, aqui 

cabendo também a utilização dos termos profissional e usuário, em função das vezes 

em que esse diálogo ocorre.  
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Para se inserir numa cultura, o homem se comunica (naturalmente) com seus 

semelhantes. Quando nesse processo de comunicação tem como um de seus 

interlocutores uma pessoa surda (alvo dessa pesquisa), infere-se que as chances dela 

se comunicar com sucesso com a sociedade ouvinte que a circunda é 

consideravelmente menor (FARIAS; SANDERSON; PORTO, 2013).  

Tal dificuldade não diminui a necessidade dos surdos conseguirem interagir 

com em qualquer tipo de ambiente, nem a importância de viverem em sociedade. De 

fato, essas pessoas costumam utilizar uma linguagem própria, a linguagem de sinais, 

no Brasil intitulada Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS2), que é um idioma visual, com 

suas próprias regras e sinais pré-estabelecidos, que conduzem a comunicação entre 

aqueles que o dominam. 

A comunicação entre uma pessoa surda e um ouvinte que não sabe LIBRAS 

geralmente recorre a gestos e expressões corporais, o que conduz a uma série de 

equívocos, pois existe um sinal correto para expressão, mas o ouvinte pode interpretar 

este sinal somente pelos gestos corporais (SERRA, 2007).  

Neste contexto é fundamental inserir o conceito de semiótica, que tem muita 

relação com a linguagem visual. Semiótica é um conceito usado para as percepções 

que temos das coisas ao nosso redor; podemos olhar para o mundo e sentir coisas, 

perceber seus significados. Por isso a semiótica é importante na comunicação em 

Linguagem Visual. e será abordada a seguir e foi utilizada como base para o 

desenvolvimento da metodologia desta pesquisa.   

Uma das consequências que daqui extraímos é a de que qualquer “teoria da 
comunicação” é não a teoria da “comunicação” em geral, mas a “teoria” de 
um certo tipo ou aspecto da comunicação que, de forma implícita ou explícita, 
ela toma como ponto de partida e modelo. (SERRA, 2007, p. 47) 

 

A semiótica de Charles Sanders Peirce 

 Semiótica é a teoria dos signos, sendo signo algo que representa alguma coisa 

para alguém em um determinado contexto. O signo tem o papel de mediador entre 

algo ausente e um intérprete presente (NIEMEYER, 2006) e pela sua articulação se 

dá a construção do sentido. Sob esse ponto de vista, é essencial entender o ser 

humano como um todo, como resultado de tudo que o cerca e aparece à consciência, 

                                            
2 A sigla LIBRAS significa Língua Brasileira de Sinais e foi considerada como segunda língua oficial 
brasileira pela Lei Nº 13.055 em 22 de dezembro de 2014 
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o fazendo numa gradação de três propriedades que permeiam toda e qualquer 

experiência: qualidade, reação e mediação. Tal entendimento pode ser traduzido em 

uma concepção triádica, composta por signos de 

primeiridade, secundidade e terceiridade, pilares em que se baseia a teoria de 

Charles Peirce (2005)3. 

 A primeiridade é a qualidade da consciência imediata, tudo que está 

imediatamente presente à consciência no instante presente. Ela diz respeito às 

qualidades puras que, naturalmente, não estabelecem entre si qualquer tipo de 

relação. Nessa medida, a primeiridade é presente e imediata, inicialmente original, 

espontânea e livre, precedendo toda síntese e toda diferenciação. (Ibidem). Em 

síntese, algo com possibilidade de acontecer.  

Caso esse algo ocorra de fato, estaremos diante da Secundidade, que 

acontece quando o sujeito lê algo com compreensão e profundidade de seu conteúdo. 

A palavra-chave deste conceito é ocorrência, o conceito em ação. Trata-se, portanto, 

de uma atualização das qualidades da primeiridade, por meio da categoria da 

experiência (Ibidem). 

 Finalmente, a terceiridade corresponde à camada de "inteligibilidade", ou 

pensamento em signos, através da qual representamos e interpretamos o mundo. 

Sucintamente, a terceiridade liga-se à capacidade de previsão de futuras ocorrências 

da secundidade, já que não só conhecemos o acontecimento na medida de 

possibilidade natural, como já o vimos em ação, e como tal, já nos é intrínseco. Desta 

forma é possível antecipar o que virá a acontecer (Ibidem). 

 Niemeyer (2006) adota o signo como algo que representa alguma coisa para 

alguém em uma determinada circunstância e que de algum modo se conecta com uma 

experiência anterior. Simplificando, o signo é uma manifestação que representa algo 

que lhe deu origem e só funciona como signo se carregar esse poder de 

representação, passando a substituir um outro, diferente dele. Deste modo, tomando 

como exemplo uma casa, seriam os seus signos: um desenho de uma casa, uma 

planta baixa, uma fotografia de uma casa, uma pintura de uma casa, etc. e a forma de 

representação de cada um desses signos vai depender da natureza do próprio signo.  

                                            
3  Esta obra de Charles Peirce foi coletada do original “Collected Papers”, uma 
coletânea de publicação póstuma de 8 volumes publicados entre 1931 a 1958. 
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Segundo Gasperini (2008), a forma de comunicação e utilização do signo deve 

ser transparente e atuar como um veículo da mensagem da ideia do transmissor, no 

entanto, não há uma lógica nesse processo, uma vez que a interpretação da ideia é 

subjetiva e variável com o tempo enquanto que o meio comunicante conserva 

determinadas características formais não subjetivas.  

Nesse contexto, os avanços tecnológicos, sobretudo os digitais, influenciam 

significativamente no modo como a comunicação é desenvolvida nos dias atuais. Na 

evolução humana primariamente a forma de comunicação predominante era oral, 

sendo os conhecimentos transmitidos entre gerações por meio da oralidade. Essa 

condição aos poucos foi substituída pela escrita, sobretudo a partir da criação das 

imprensas de divulgação em massa. Atualmente os meios eletrônicos têm introduzido 

novas formas de comunicação, seja pelo telefone (que evoluiu até o Smartphone), 

pela televisão, rádio ou internet, os quais possibilitam o acesso de um número cada 

vez maior de pessoas à informação.  

No entanto, Serra (2007) afirma que o fator tecnológico não é o único, muito 

menos o fator determinante da importância e do papel que a comunicação assumiu 

no século XX. Segundo o autor é fundamental levar-se em consideração outros fatores 

que atuam de modo conjunto sobre o processo comunicacional, como o econômico 

(pela utilização de um paradigma baseado em bens e serviços desenvolvidos por 

grandes corporações), o político (no qual a democracia exerce o seu poder não mais 

pela violência, mas por meio da palavra e da comunicação) e o demográfico (aumento 

populacional dentro de uma visão capitalista industrial que se transforma em 

capitalismo informacional).  

Comunicar é aprender. Comunicação é algo que aprendemos a fazer. De fato, 
não somente aprendemos a nos comunicar, mas também usamos a 
comunicação para aprender como nos comunicar. (DIMBLEY e BURTIN, 
1990, p. 20) 

 Segundo Dimbleby e Burton (1990), algumas categorias de comunicação são 

caracterizadas em função do número de pessoas envolvidas no ato de comunicar e 

podem ser caracterizadas como: autocomunicação, comunicação interpessoal, 

comunicação em grupo e comunicação em massa – aqui definidos com base em um 

resumo dos autores. 

Autocomunicação: é a comunicação consigo mesmo. 
Comunicação interpessoal: é a comunicação entre pessoas, geralmente interagindo face a 
face, mesmo quando estão distantes entre si. A ênfase no falar e nas formas não-verbais de 
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comunicação constituem características desta categoria, que também pode ser verificada em 
situações onde há mais de duas pessoas presentes.  
Comunicação em grupo: se estabelece entre pessoas em um grupo e entre um grupo e outro. 
Comunicação em massa: aquela recebida ou utilizada por um grande número de pessoas. 
  

Dimbley e Burton (1990) descrevem, ainda, dois modelos de comunicação que 

seguem um padrão linear: o básico e o que envolve conteudo/retorno. O primeiro é 

um modelo mais simplificado, no qual existe uma origem e um destino da 

comunicação; ela tem início no emissor (fonte) que, por meio da fala (código) produz 

uma mensagem, que é decodificada ao chegar no seu destino (receptor). Em tal forma 

de comunciação há uma interação entre o emissor e o receptor em uma sequencia 

linear (SANTANA, 2008). O segundo modelo mostra o conteúdo envolvido no 

processo comunicacional e o retorno a ele; nesse caso a sequencia inicial é similar ao 

modelo anterior, mas há o acrescimo do retorno, ou seja, diante de cada mensagem 

enviada existe a emissão de uma resposta.  

No estudo realizado para a elaboração dessa dissertação as categorias de 

comunicação a serem empregadas foram a interpessoal e a em grupo, envolvendo 

formas verbais e não-verbais presentes na troca de informações que produziram um 

fluxo de envio e recebimento de mensagens de modo produtivo e enriquecedor para 

a pesquisa. Também foi utilizado o modelo linear de comunicação, mostrando o 

conteúdo envolvido e seu retorno, compreendendo-se a importância da resposta do 

usuário/contratante para o desenvolvimento de um projeto arquitetônico de qualidade, 

cuja importânica será demonstrada a seguir. 

1.2 A COMUNICAÇÃO E O PROJETO DE ARQUITETURA 

 Como um processo de interação no qual compartilhamos mensagens, ideias, 

sentimentos e emoções, a comunicação ocorre mediante uso da palavra (escrita e 

falada) e de mecanismos não verbais (como gestos, expressões corporais, imagens, 

tato, e outros signos), sendo considerada um instrumento essencial para o 

desenvolvimento da humanidade. 

No campo da arquitetura ela pode ser considerada um importante instrumento 

de intervenção no espaço, atuando em diversos momentos do processo de projeto. 

Assim, ao iniciar um projeto, o arquiteto precisa encontrar uma maneira de exteriorizar 

suas ideias, transpondo-as para o papel de modo a poder visualizá-las e consolidá-

las. Nesta etapa, diagramas, esboços, desenhos e anotações são consideradas 
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formas de concepção do projeto e são uma forma de representar, externamente, o 

pensamento inicial do projetista. Essas representações externas são utilizadas, não 

apenas como auxiliares do processo criativo, mas também como facilitadores de 

tarefas de projeto, como, por exemplo, a verificação do atendimento a condicionantes, 

a compreensão do problema e a própria busca de soluções através da geração e 

registro de alternativas para posterior avaliação, confrontação e refinamento 

(BORGES, NAVEIRO, 2001). Os meios utilizados, como desenho e maquete, 

correspondem à materialização dessas ideias, num momento bastante anterior à 

construção efetiva da edificação, sendo imprescindível o diálogo entre os meios de 

representação, quer textuais, quer gráficos ou tridimensionais.  

A palavra ampara, mas não é suficiente para o diálogo arquitetônico. O 
desenho e a modelagem são imprescindíveis para uma comunicação clara 
da forma plástica, da organização espacial e das soluções construtivas 
previstas. É somente a partir de uma apresentação gráfica e espacial 
completa da proposta arquitetônica que a crítica pode ser construída. Uma 
comunicação imprecisa e incompleta só pode fundamentar uma crítica 
igualmente inconsistente (ROZESTRATEN, 2006, p 1).  

 Rozestraten (2006) afirma ainda que o eixo dialético deve ser o tema de projeto, 

em torno do qual gravitam as diversas soluções possíveis em processo de elaboração, 

sujeitas à crítica e alterações. Se pensarmos o projeto como previsão (antevisão, visão 

antecipada), demandamos a visibilidade de suas conjecturas, a representação gráfica 

de suas possibilidades, a materialização de suas hipóteses, para fundamentar 

avaliações comparativas que conduzam o projetista a uma escolha, uma seleção que 

define o projeto (Ibidem) 

 A representação de projetos é, muitas vezes, feita através do desenho 

bidimensional, que aparece tanto nos croquis quanto nos posteriores desenhos 

técnicos de projeto, feitos em modelos bidimensionais (plantas baixas, cortes e 

fachadas). Mesmo que o desenho técnico seja uma ótima ferramenta, apresenta 

dificuldades de leitura àqueles que não estão habituados ao seu uso e nem sempre 

são compreendidas tridimensionalmente, principalmente pelo contratante leigo. 

Sanoff (1992) afirma que o profissional, por conhecer a parte técnica do projeto, vê e 

pensa nos ambientes visualmente, enquanto as pessoas usuárias utilizam suas 

experiências vivenciais para compreender o espaço, ou seja, nesse processo, 

precisam que o profissional utilize a comunicação verbal para traduzir o projeto.  

 Esta dificuldade de visualização e entendimento é muito frequente no decorrer 

do processo de projeto, cabendo ao profissional buscar uma forma de facilitar e 
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permitir essa compreensão, pois “comparativamente ao desenho das coisas do 

mundo, o desenho de projeto se dá às avessas, pois ao invés de riscar no papel uma 

realidade externa visível, esse desenho dá forma visível a uma realidade interna: uma 

ideia” (ROZESTRATEN, 2006, p 1).  

 Em função desta dificuldade é importante compreender como ocorrem os 

processos de comunicação entre usuário/contratante e projetista, pois o meio de 

comunicação é uma das fases necessárias para completar o processo de projetação 

e é através dele que o arquiteto transmite as suas ideias ao contratante. (SANTANA, 

2008). Seu rebatimento na área de projeto envolve a superação de dificuldades na 

comunicação entre profissional e o contratante. 

Nesse estudo serão consideradas quatro modalidades de comunicação de 

profissionais de projeto: a comunicação gráfica ou não verbal; a comunicação verbal; 

a comunicação tripla; e a comunicação através do espaço virtual - descritas a seguir 

com base em Santana (2008). 

 

Comunicação gráfica ou não-verbal 

  Advém do processo de reflexão e exposição das ideias do profissional de forma 

gráfica. Este tipo de comunicação é caracterizado por ser feito através da ausência 

dos recursos da fala ou da escrita, tipos de comunicações verbais. Como elemento de 

expressão e representação de uma ideia, o desenho é uma forma de comunicação 

não-verbal, pois transmite uma ideia, reforçada pela hierarquia de traços, uso de 

cores, contrastes e ritmos, que expressam de modo claro e objetivo a ideia inicial.   

 Como comunicação não verbal entende-se também todos os tipos 

de simbologia textuais, como placas, gestos, aparências, cores, desenhos, entre 

outras imagens que agem como transmissoras de informações, emoções e 

sensações. 

 A linguagem corporal é um tipo de linguagem não-verbal, pois os movimentos 

corporais transmitem mensagens e intenções. Dentro dessa categoria destacamos a 

linguagem gestual, um sistema de gestos e movimentos cujo significado se fixa por 

convenção, e é usada na comunicação de pessoas com deficiências na fala e/ou 

audição. No entanto, como destacam Farias, Sanderson e Porto (2013), a Libras é 

diferente de linguagem visual/gestual, que seria composta de sinais, gestos, 

expressão, pois, apesar de serem muito parecidas, existem diferenças significativas 
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entre elas. Em Libras há uma gramática, ou seja, existem regras que precisam ser 

respeitadas, como os próprios sinais e a forma de usá-los. 

 

Comunicação verbal 

Por mais que o desenho seja capaz de transmitir uma determinada ideia, nem 

sempre ela é compreendida de forma clara pelo receptor. Neste caso, é necessário a 

utilização de um outro tipo de comunicação, a verbal, para dar suporte e esclarecer 

certos pontos que não ficaram claros na etapa anterior. Ela funciona como uma 

tradução da representação gráfica e é fundamental para a evitar erros e falhas de 

compreensão do mesmo, além de permitir a intervenção e participação do contratante 

no processo de projeto. Santana (2008) afirma que neste processo o mais importante 

é o nível de compreensão do receptor, não importando como o projeto será expresso.  

 As línguas de sinais distinguem-se das línguas orais porque utilizam um meio 

visual-espacial e não oral auditivo. Os sinais são formados por meio da combinação 

de formas e de movimentos das mãos e de pontos de referência no corpo ou no 

espaço. Aqui devemos atentar para o fato de que, mesmo utilizando LIBRAS, pode 

haver dificuldade para a comunicação dos profissionais ouvintes com as pessoas com 

surdez severa/ profunda, uma vez que as construções de frases que, geralmente, os 

ouvintes fazem, nem sempre correspondem ao universo léxico das pessoas com 

surdez desde a infância. (FARIAS; SANDERSON; PORTO, 2013) 

 

Comunicação tripla 

Compreende a junção não apenas da comunicação gráfica e verbal, mas 

também demonstrativa, utilizando outras formas de expressão. Ela acontece entre o 

profissional e o usuário/contratante quando as formas de comunicação anteriores 

(gráfica e verbal) não são suficientes para a compreensão e visualização do projeto. 

A introdução de outra forma de comunicação possibilita uma visualização de algo mais 

concreto e de fácil entendimento. Santana (Ibidem) afirma que geralmente esses 

recursos são utilizados para que o receptor tenha noção de espaço e proporção da 

obra. 

 

Comunicação através do espaço virtual 

Acontece através dos objetos representados tridimensionalmente (seja um 

modelo virtual ou físico). Neste tipo de comunicação, o processo virtual e a percepção 
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estão inteiramente ligados, de modo que não há a necessidade de compreensão do 

processo perceptivo.   

 Devemos atentar também para o fato de que aliado à complexidade da 

representação técnica do projeto temos a necessidade de uma forma de 

representação/comunicação que mais se adeque ao contratante, lembrando que 

alguns podem exigir um pouco mais de elementos que possibilitem a vizualização do 

projeto do que outros e cabe ao profissional ter a sensibilidade de percepção dessa 

necessidade.  

 Na arquitetura, a troca de informações entre profissional e clinete/contratante 

auxilia na tomada de decisões, pois é nesse processo de comunicação que ambos 

expõem suas opiniões enquanto o arquiteto analisa a situação e se utiliza de técnicas 

profissonais para obter uma solução que mais se adeque ao projeto em discussão. 

Sendo assim, podemos perceber o contratante como peça fundamental de 

contribuição para o desenvolvimento do projeto. 

 Essa troca de informações proporciona também ao arquiteto um maior 

conhecimento acerca de aspectos pessoais dos contratantes, auxiliando na busca da 

qualidade de vida dos futuros usuários, preocupações com o processo projetual e o 

reconhecimento do comportamento humano como elemento essencial para a 

elaboração da proposta. 

 Essas funções facilitadoras atribuídas às representações externas ou às formas 

de concepção e representação do projeto se originam, além do próprio ato de sua 

execução, da interação entre a representação e os processos cognitivos de sua 

interpretação. Os esboços e croquis dos arquitetos representam um bom exemplo 

dessa interação. O registro de ideias colocadas no papel permite ao projetista a sua 

análise. À medida que analisam e interpretam seus próprios esboços, arquitetos e 

projetistas conseguem visualizar relações espaciais e formais não previstas, além de 

outros fatores relacionados ao objeto em estudo. (BORGES, NAVEIRO, 2001) 

 Borges e Naveiro (2001) identificam essa ação de comunicação com o cliente 

como um processo que eles chamam de ’desenho para apresentação’, utilizados para 

a apresentação e visualização de soluções de projeto, servindo não somente como 

forma de comunicação com o cliente, mas também para avaliarem o resultado da 

proposta. Eles afirmam que nesta etapa ainda podem ocorrer modificações da 

proposta, baseadas sempre na discussão entre o projetista e o contratante.  
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 Note-se que os processos de comunicação descritos anteriormente não são 

determinados de maneira tão estática e previsível, pois o processo projetual envolve 

diversos outros conceitos, podendo surgir variações nos resultados conforme a 

quantidade de pessoas envolvidas no processo e os fatores externos envolvidos, 

dentre outros agentes. 

Dentre as modalidades apresentadas referentes à comunicação no contexto 

arquitetônico, no desenvolvimento desta pesquisa serão utilizadas as comunicações 

verbal e através do espaço virtual, por meio da aplicação de entrevistas/experimentos 

com pessoas surdas, como será verificado em capítulos posteriores. 

1.3 ARQUITETURA E O PROJETO PARTICIPATIVO 

Durante a elaboração de um projeto arquitetônico, o arquiteto é levado a 

considerar diversas técnicas e variáveis projetuais que influenciam diretamente na 

decisão arquitetônica. Cabe ao profissional buscar soluções que sejam adequadas, 

às necessidades, gosto, estilo e condição socioeconômica e cultural de cada cliente. 

Para isso a participação dos usuários no processo projetual é fundamental. 

Especificamente no campo da arquitetura residencial, no qual as pesquisas indicam 

que participar da tomada de decisões é um fator que pode, inclusive, elevar a 

qualidade de vida dos moradores (SANOFF, 2000; COOPER-MARCUS, 1995).  

O projeto participativo (PP), alvo dessa pesquisa, é caracterizado pela 

participação do usuário nas várias etapas do processo de projeto (SANOFF, 2008), 

de modo que as decisões tomadas durante esse processo sejam compartilhadas pelo 

projetista e usuários finais. A literatura indica a importância dessa participação ser 

inserida ainda nas fases iniciais do projeto, quando as necessidades e as expectativas 

estão sendo expressas (COSTA et al, 2012; CUPERSCHMID, 2014; SANTOS, 

COSTA, 2015), sendo preciso que a troca de ideias e informações entre os 

interessados continue durante todo o desenvolvimento da proposta a fim de que sejam 

obtidos projetos mais condizentes com as necessidades dos futuros usuários.  

 Santana (2008) afirma que a participação do usuário no processo projetual 

contribui para a elaboração de concepções e planejamentos melhores e mais 

condizentes com as suas necessidades, possibilitando a escolha da melhor opção.  

O modo como o processo de projeto é conduzido pode criar situações nas quais 

os usuários sintam-se envolvidos com a oportunidade de participar desse processo e, 
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a partir dele, reformular ou definir os ambientes que utilizam. Além disso, é preciso 

ouvir todos os grupos envolvidos no uso do ambiente, sejam de especialistas ou 

leigos, os quais possuem variados níveis de conhecimento, muitas vezes defendendo 

pontos de vista diametralmente diferenciados (WEISENFELD, 1995). Apenas o 

reconhecimento e valorização dessa diversidade, e a negociação entre as diferentes 

partes visando harmonizar pontos de vista e interesses permitirá que surja uma 

proposta conciliadora e adequada ao objetivo comum ampliando o sucesso da futura 

intervenção (ELALI, 2006). Nesse contexto, recai sobre a equipe de especialistas, 

entre eles o arquiteto, a responsabilidade de desenvolver um processo de avaliação 

que transforme a experiência, o conhecimento e os valores do usuário em ambientes 

com maior qualidade (IMAI, 2009).  

Obviamente a participação efetiva impõe grande carga de 
solicitações/demandas/ responsabilidades aos envolvidos (leigos e técnicos), 
o que, se por um lado dificulta o processo, por outro exige que a comunidade 
se organize e se comprometa com o resultado, o que pode ser útil em outras 
oportunidades. Além disso, quando o usuário sente que contribuiu com o 
processo de planejamento e execução da intervenção, sua satisfação com o 
resultado obtido é maior, e ele tende a se identificar mais com o mesmo 
(VELOSO, ELALI, 2014, p.4) 

De fato, a participação dos usuários finais no processo de projeto promove 

inúmeros benefícios a todos os participantes. Em larga escala, uma participação social 

resulta em ações projetuais mais eficazes e melhor gestão dos recursos destinados 

ao projeto. Em um grupo menor de usuários, a participação aumenta a consciência 

sobre o problema e as decisões tomadas e gera um maior envolvimento afetivo e 

cognitivo com o projeto em desenvolvimento. Para o profissional, o projeto 

participativo possibilita compreender e adquirir informações reais sobre o usuário, 

melhorando o aprendizado sem alterar o processo criativo (PEIXOTO, 2008) 

De acordo com Sanoff (2000), a maior participação do usuário no processo 

projetual pode aperfeiçoar o trabalho do arquiteto, ampliando seu papel social, além 

de melhorar as condições e qualidade de vida dos usuários. Dentre os principais 

benefícios indicados pelo autor destacam-se:  

 estabelecimento da necessária comunicação profissional-cliente com 

melhoria no desenvolvimento do projeto arquitetônico, sobretudo através da 

adoção de medidas que facilitem o seu entendimento pelo usuário;  

 criação de possibilidades de novos conhecimentos de projeto, que 

extrapolam o conhecimento técnico estereotipado;  
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 fornecimento de dados que possibilitem maior flexibilidade do projeto, 

adaptando-se da melhor maneira possível aos seus usuários;  

 estímulo da criatividade do profissional no sentido de projetar ambientes 

adequados às necessidades de seus ocupantes;  

 maior questionamento sobre as formas atuais de produção de espaços.  

Partindo dessas premissas, entendemos que um processo participativo deve 

ser planejado de acordo com o caso a ser trabalhado e as particularidades do grupo 

envolvido. Sanoff (Ibidem) reitera que devemos identificar alguns pontos como base 

para se estabelecer a participação no processo de projeto, como: (i) as partes a serem 

envolvidas na participação; (ii) a definição dos objetivos que serão trabalhados; (iii) as 

metas que deseja alcançar; (iv) a metodologia de aplicação e a forma como as partes 

serão envolvidas; e (v) o momento de inserção da participação no processo de projeto. 

A partir da compreensão dessas diferenças, devemos pensar que dificilmente 

encontraremos uma metodologia específica para cada caso, sendo necessário que as 

metodologias sejam flexíveis, permitindo adaptá-las a cada nova proposta a ser 

desenvolvida, visando  

não somente a elaboração de propostas mais ajustadas à realidade, mas 
pretende mudar comportamentos e atitudes, nos quais os indivíduos são 
sujeitos ativos no processo e não objetos de trabalho (CORDIOLI, 2001, p. 
27).  

Apesar de apresentar inúmeros benefícios, a prática do PP começou a ser 

implementada nos projetos a partir da década de 1960 e, mesmo nos dias atuais, 

ainda apresenta alguma resistência por parte de profissionais, que não a consideram 

muito útil à sua atividade, considerada elitista, na qual os projetistas possuem a 

responsabilidade exclusiva e conhecimento necessário para elaborar a melhor opção 

de projeto para o usuário (DELIBERATOR, 2016).  

Associado à essa resistência, Sanoff (2000) identifica algumas dificuldades que 

podem surgir durante esse processo, e que podem servir de empecilho para uma 

maior difusão dessa prática: 

 Muitos profissionais não possuem experiência com essa prática de projeto, 

o que limita a participação do usuário; 

 A falta de conhecimento técnico dos usuários levam os profissionais a 

questionarem a necessidade da sua participação; 
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 A participação do usuário, frequentemente, torna o processo de projeto mais 

demorado e extenso, dificultando-o e aumentando o seu custo final; 

 Frequente sensação de ameaça aos profissionais pela participação do 

usuário, por acharem que eles possuem o controle das decisões; e 

  Dificuldade de desenvolvimento do trabalho pela necessidade de 

consideração de opiniões diferentes durante o processo de projeto. 

Além das dificuldades acima elencadas, alguns setores da sociedade 

argumentam que a participação pública nos projetos seria ineficiente, já que, por ser 

leiga no assunto, a maioria das pessoas não saberia opinar, de maneira que os 

projetistas saberiam melhor do que os usuários aquilo que eles precisam. Refletindo 

sobre esse tipo de resistência, autores como Sommer (1979) e Moschen (2003, apud 

PEIXOTO, 2008), comprovaram que a participação do usuário não acarreta aumento 

de custo do projeto e não diminui a qualidade final da edificação, mesmo que o tempo 

demandado seja um pouco maior do que no método tradicional.  

A participação popular, quando inclusa no processo de projeto, 
especificamente o projeto habitacional, pode ser considerada um elemento 
transformador do espaço, estando, portanto, relacionada à existência 
humana, às necessidades básicas de viver, comer, beber, ter habitação. Esta 
é fonte de sabedoria e informação sobre condições locais, necessidades e 
atitudes, possibilitando a melhoria nas tomadas de decisão (PEIXOTO, 2008, 
p. 31). 

Para desenvolvimento dessas habilidades um importante auxílio é a realização 

de avaliações que levem em consideração a opinião do usuário, as quais constituem 

uma importante contribuição para a qualidade do projeto, geralmente assumindo a 

forma de entrevistas ou grupos focais, técnicas a serem utilizadas nessa pesquisa, 

embora possam envolver outros métodos/técnicas, (SANOFF, 1991; RHEIGANTZ et 

al, 2009).  

A participação no processo de projeto deve acontecer por meio do diálogo entre 

todos os envolvidos para que haja envolvimento e contribuição de todas as partes. 

Devemos considerar que existem diferenças de entendimento entre os projetistas e 

os usuários, pois os primeiros compreendem os espaços mentalmente, enquanto os 

segundos os apreendem mais visualmente, Para Kowaltowski et al. (2006. p. 9), “[...] 

a inclusão da diversidade de opiniões e percepções amplia a base de conhecimento 

da natureza do objeto de projeto”. Os autores também chamam a atenção para a 
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necessidade de documentação profunda e comunicação clara das decisões projetuais 

para que haja um entendimento dos diversos atores do processo. 

Referindo-se à importância de compreender o usuário e dar a ele um lugar no 

processo projetual, autores como Elali (1997), Pinheiro e Elali (1998) e Carvalho (s/d) 

comentam que a psicologia, sobretudo a psicologia ambiental, vem contribuindo para 

que os profissionais do projeto ampliem sua compreensão sobre a interação pessoa-

ambiente, especialmente no que se refere ao entendimento do circuito psicológico da 

experiência ambiental (que reúne conceitos como sensação, percepção e cognição) 

e do comportamento sócio-espacial humano (que abrange temas como apropriação 

do espaço, territorialidade e privacidade).  

Para o arquiteto, essas pesquisas contribuem para o entendimento do motivo 

de sucesso ou fracasso dos ambientes que projeta e o faz perceber a importância da 

comunicação e interação com os seus futuros usuários durante a concepção projetual. 

Para explicar as falhas nos projetos, Reis (1997) comenta que  

alguns trabalhos sugerem que a raiz do problema se encontra na imprecisão 
das premissas que os arquitetos fazem sobre os futuros usuários, atribuindo-
lhes valores ambientais, necessidades e interesses diferentes dos que 
realmente possuem. (p. 31) 

Para garantir um bom processo participativo, este deve estar claro, 

comunicável e aberto. Deve encorajar diálogo, debate e colaboração. (PEIXOTO, 

2008). Por isso, elaborar estratégias que facilitem a compreensão do processo de 

projeto pelo usuário e permitam uma melhor comunicação entre ele e o projetista são 

fundamentais para uma participação mais efetiva e com resultados mais satisfatórios. 

Para tanto, é preciso criar canais de comunicação entre projetistas e não-projetistas, 

pois 

a comunicação é vista como um processo contínuo de perspectiva, troca de 
informações e conceitos, sempre precisando de interpretação e tradução 
pelos projetistas e usuários que estão aprendendo, construindo e 
compartilhando conhecimento comum da situação de projeto. Os projetistas 
precisam aprender sobre as necessidades dos usuários, sobre o contexto em 
que o problema é colocado e sobre o que pode ser uma solução que vai servir 
para as necessidades dos usuários; enquanto os usuários precisam aprender 
sobre o que é possível alcançar enquanto vão modificando suas 
necessidades percebidas inicialmente. (CUPERSCHMID, 2014, p. 38) 

   Deve-se frisar que, sem abrir mão do conhecimento técnico e científico do 

arquiteto, a atividade de projeto deve se constituir em um processo democrático e 

construtivo ao incluir a participação de futuros usuários, gerando espaços melhores, 
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mais adequados e agradáveis, e o desenvolvimento de uma forma de comunicação 

adequada aos usuários possibilitaria essa participação, fazendo com que os usuários 

sejam capazes de se engajar mais no processo e desenvolvimento do projeto.  

 Em geral, a participação do contratante no processo de projetação contribui 

para a escolha da melhor concepção e planejamento dos ambientes, uma vez que a 

vivência e experiência das pessoas demonstram a opção que melhor se insere às 

suas necessidades. 

1.4 A UTILIZAÇÃO DE MAQUETE FÍSICA COMO INSTRUMENTO DE 

COMUNICAÇÃO EM ARQUITETURA 

 Durante o desenvolvimento do projeto, desde a etapa inicial do processo 

criativo, o arquiteto possui uma série de meios que possibilitem a sua representação, 

incluindo softwares e ferramentas computacionais, cada vez mais avançados, 

permitindo a visualização bi e tridimensional do ambiente projetado de diversas 

maneiras. No entanto, a liberdade de modelagem e utilização dessas ferramentas, em 

alguns momentos, distancia o profissional da realidade de execução do projeto, 

dificultando a sua realização e criando problemas reais não enfrentados (ou 

percebidos) diante dos computadores. Cabe ao arquiteto, portanto, compreender as 

limitações da aplicação dessas ferramentas computacionais, assim como analisar a 

possibilidade de utilização de outros métodos de concepção projetual, como o modelo 

físico.   

 Durante o processo projetual arquitetônico, existem várias etapas de 

desenvolvimento e para cada uma delas, é importante que se façam escolhas sobre 

a melhor forma de representação para uma determinada situação específica. Assim, 

quando diante de uma insuficiência de representação, o projetista pode partir para 

outros métodos, tornando claras todas as informações necessárias.  

 Autores como Florio, Segall e Araújo (2007) confirmam o caráter de incerteza 

do projeto de arquitetura, no qual o profissional deve, durante o processo de criação 

projetual, experimentar hipóteses e refletir sobre as diversas áreas pertinentes a sua 

atividade, identificando aspectos problemáticos e sugerindo possíveis soluções a cada 

um deles. Para eles (Ibidem), “O processo de projeto depende de sistemas de 

representação que permitam exteriorizar e explicitar conceitos. Esse processo deve 

facilitar a troca de informações com eficiência de modo a promover uma comunicação 
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imediata” (p. 1). Dentro deste contexto eles defendem a utilização da maquete como 

instrumento capaz de ampliar a identificação dos problemas e, então, facilitar a busca 

de resoluções inseridos no pensamento de “reflexão-na-ação” proposto por Donald 

Schön (2000). 

 Para a obtenção de bons resultados e soluções, deve-se enfatizar também a 

necessidade de discussão do projeto pelo profissional e contratante e, por 

conseguinte, propor a melhor forma de representação gráfica para determinadas 

pessoas (SANTANA, 2008). Cada contratante exige um tipo diferente de 

representação e, consequentemente, de comunicação. Alguns conseguem 

compreender o projeto a partir da planta baixa e de uma explicação verbal, o que 

“pressupõe a adoção de códigos de comunicação que sejam legíveis para os 

diferentes grupos envolvidos” (IMAI, 2009, p.3), enquanto outros precisam de 

processos de representação mais específicos, como um modelo tridimensional, entre 

outros. 

Desde a Antiguidade o modelo tridimensional era utilizado para representar 

obras já construídas, mas sua importância aumentou com o Renascimento, quando 

deixou de servir apenas para representar projetos arquitetônicos e passou a ser 

incluído no processo de concepção projetual. Sua consideração aumentou ainda mais 

quando assumiu o papel de elemento a ser apresentado ao cliente, materializando a 

ideia do arquiteto e visando facilitar a compreensão do projeto por mestres e artesãos 

que iriam colocá-lo em prática. 

A literatura indica a importância da utilização de maquetes físicas ou digitais, a 

serem inserida desde as fases iniciais do projeto, quando existe a identificação das 

problemáticas referentes ao projeto a ser desenvolvido (FLORIO; SEGALL; ARAÚJO, 

2007, VIEIRA, 2007, CELANI, PICOLLI, 2010). 

O arquiteto brasileiro Paulo Mendes da Rocha, sempre que necessário, recorre 

a maquetes físicas desenvolvidas com materiais disponíveis facilmente em seu 

escritório, como papel, arame, Durex, cola, dentre outros, pois acredita que esse 

processo de confecção isolada, segundo ele, “feitas em solidão, para ninguém ver” (p. 

11) auxilia no processo criativo e estimula o desenvolvimento de premissas de um 

saber interdisciplinar, de articulação com diversas áreas adjacentes à arquitetura 

(ROCHA, 2007). 
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A maquete, assim, se apresenta com uma forma de linguagem própria, 

diferente daquela utilizada no desenho técnico e, 

por essa razão, ela tem condições de articular e descrever de modo diferente 
cada ideia do projeto arquitetônico. A maquete possui especialmente a 
capacidade de documentar a ideia espacial – e por conseguinte, o cerne do 
projeto arquitetônico – de modo tridimensional e com recursos 
espaciais/plásticos, tanto para o observador quanto para o projetista, o que 
significa uma vantagem enorme em relação ao desenho (VIEIRA, 2007, p. 
23) 

 De fato, a maquete física é um instrumento de representação de grande 

facilidade de compreensão pois sua tridimensionalidade garante maior percepção de 

espacialidade, além de atuar como recurso lúdico, mais acessível ao leigo. 

Rozestraten (2009) ressalta que a maquete física possibilita que o corpo se desloque 

no espaço, estabelecendo uma relação com seus volumes, de modo que o contato e 

a visualização da maquete física a aproximam muito da realidade do contratante. 

 Seguindo o mesmo raciocínio, Imai (2009) argumenta que a maquete física 

proporciona o contato direto do cliente/leigo com a ideia do projetista, além dos 

modelos de estudo terem rápida execução, o que permite uma grande aproximação 

entre o projeto e as pessoas, incluindo tanto técnicos quanto a população. Segundo o 

autor o modelo físico é ferramenta importante para a percepção das necessidades do 

projeto, de modo que o computador pode e deve ser utilizado em outras etapas, pois 

através dos modelos digitais é possível fazer ensaios e cálculos. 

Além disso é fundamental salientarmos que, embora as pessoas leigas não 

possuam conhecimentos técnicos que possibilitem uma leitura eficaz de um modelo 

bidimensional, elas possuem “(...) conhecimento dos espaços da casa, desenvolvidos 

a partir da vivência de cada um” (ZALITE, 2016, p. 44). Portanto, os usuários devem 

ser consultados e induzidos à participação durante todo o processo de projeto, para o 

que é evidente a necessidade de utilização de instrumentos nos quais a representação 

do projeto possua uma linguagem comunicacional didática e acessível às pessoas 

leigas, a qual é essencial para a captura de informações referentes as suas 

percepções espaciais. 

Santana (2008) afirma que a revolução tecnológica permitiu que os espaços 

arquitetônicos fossem percebidos através dos sentidos e que os espaços fossem 

representados tridimensionalmente, ampliando a capacidade das pessoas de 

interpretação do projeto. Criou-se, assim, um novo modelo de representação e foi 
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estabelecida uma nova realidade de comunicar o projeto, tendo como base o espaço 

virtual. 

Esse novo cenário tecnológico tem apresentado ferramentas muito utilizadas 

na comunicação e apresentação da ideia projetual ao cliente/contratante, facilitando a 

visualização e compreensão do objeto projetado tanto pelo profissional como pelo 

usuário. No entanto, essa necessidade e comunicação, visualização e entendimento 

do projeto não é recente, visto que os modelos tridimensionais são utilizados como 

instrumento de comunicação de conceitos em arquitetura já há muito tempo (IMAI et 

al, 2015). A maquete, assim como o desenho é, então, um importante instrumento de 

auxílio na elaboração e compreensão de projetos de arquitetura e urbanismo.  

Enquanto modelo em escala reduzida de um edifício, a maquete é uma 

extensão do croqui, do desenho, com a vantagem da terceira dimensão. (PINA, 

BORGES FILHO, MARANGONI, 2011). Elas assumem um importante papel de 

compreensão da linguagem gráfica e técnica do projeto, além de possibilitar uma visão 

mais completa da edificação, inclusive para o próprio projetista, facilitando a previsão 

de erros e problemas que não seriam facilmente detectados em uma representação 

bidimensional. 

A participação da maquete durante o processo de projeto auxilia na 

compreensão de etapas posteriores de execução por projetistas, outros técnicos e 

usuários, facilitando a troca de ideias entre eles, principalmente aqueles com pouca 

experiência em leitura de desenhos técnicos. Ela auxilia o entendimento de questões 

arquitetônicas como espacialidade, combinações estéticas, aspectos construtivos e 

estruturais, interações com ambientes externos, dentre outras, possibilitando o 

surgimento de soluções mais rápidas e criativas. 

A maquete orienta as percepções espaciais, e sua manipulação possibilita 
maior compreensão de cor, equilíbrio, luz, textura, proporção para trabalhar 
o sentido da visão e do tato, melhorando assim a qualidade dos ambientes 
construídos. A maquete física facilita a compreensão do usuário em relação 
aos espaços e o entendimento do arquiteto, possibilitando soluções amplas 
e eficazes. (PINA, BORGES FILHO, MARANGONI, 2011, p. 111) 

Sob esta ótica, embora as maquetes digitais/virtuais tenham ganhado atenção 

e adeptos nas últimas décadas, elas apresentam um conjunto de técnicas, 

ferramentas e equipamentos bem diferentes das empregadas na construção de 

maquetes manuais, objetos do nosso estudo. Apesar do desenvolvimento de uma 

maquete virtual exigir menor em comparação com uma física, o que interfere 
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diretamente na produção e valor final do projeto, as modificações desenvolvidas 

durante o processo participativo e comunicacional se restringem ao projetista, que 

possui a habilitação e conhecimentos técnicos para operar os programas de 

modelagem virtual. Por outro lado, na manipulação da maquete física, o próprio 

cliente/contratante pode realizar modificações, o que facilita o entendimento da 

proposta e melhora a comunicação entre as partes (projetista e contratante). Este é 

um dos motivos pelo qual serão utilizados, nesta pesquisa, modelos tridimensionais 

físicos e não os digitais, pois   

modelos físicos e protótipos rápidos ajudam [...] a experimentar visual e 
tatilmente o espaço real reduzido, reconhecer elementos e suas 
características, interrelações e seqüências espaciais. O contato físico através 
do tato permite sentir, analisar e julgar aspectos que a visão, à distância, não 
permite. Como conseqüência, o senso de orientação espacial se torna mais 
fácil porque é possível manipular na realidade aquilo que o conhecimento à 
distância não oferece (FLORIO; SEGALL; ARAÚJO, 2007, p. 6). 

Em pesquisa nesse campo, Zalite (2016) deu liberdade às donas de casa 

participantes para modificarem os ambientes a fim de encontrarem a melhor solução 

sob seu próprio ponto de vista, escolhendo entre várias formas e disposições de 

ambientes e mobiliários, não obstante precisassem respeitar o limite de área 

construída da casa, ou seja, sem alterar a dimensão total da habitação. Isso propiciou 

a descoberta das prioridades e motivações das escolhas de cada participante. Ao final, 

era questionado se houve falta de algo, oportunizando inclusão de informações não 

discutidas durante a simulação. 

Considerando a dificuldade das pessoas surdas para expressar e receber 

mensagens mais complexas, aqui entrando também a representação técnica 

projetual, e que pouco tem se pesquisado, ainda, sobre ambientes voltados para esse 

público específico, emerge a questão levantada pela presente pesquisa de como 

possibilitar que pessoas surdas se integrem a um processo projetual participativo, 

interagindo com o profissional projetista durante o processo de projeto. Este estudo, 

então, busca compreender e interpretar as necessidades dos usuários surdos por 

meio da condução de entrevistas e manipulação da maquete física utilizando-as como 

instrumentos que facilitem a comunicação entre eles e o projetista.  

Sendo assim, esta pesquisa apresenta uma proposta  de manipulação de um 

protótipo de um projeto físico tridimensional buscando aplicar simulações de projetos 

habitacionais e avaliar a dimensão subjetiva do comportamento de pessoas surdas 

em relação a determinados ambientes residenciais, pois “os aspectos 
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comportamentais envolvendo os usuários de qualquer ambiente construído serão 

mais bem compreendidos quanto melhor for o processo de comunicação entre estes 

e os projetistas dos espaços” (IMAI et. al., 2015) 

SER SURDO E O AMBIENTE  

Para a compreensão das relações das pessoas surdas com o ambiente, é 

necessário entender suas características, as peculiaridades do seu desenvolvimento 

cognitivo e de sua percepção espacial, além de abordar conceitos relacionados aos 

ambientes projetados para esse público específico, os DeafSpaces, itens que serão 

trabalhados a seguir.  

1.5 QUESTÕES DE PERCEPÇÃO    

Embora atualmente questões relacionadas à acessibilidade sejam abordadas 

com frequência, de um modo geral as pessoas que possuem algum tipo de deficiência 

ainda se sentem à margem da sociedade. Em relação às pessoas surdas esse 

isolamento é ainda mais frequente devido a sua dificuldade de interação e 

relacionamento com outras pessoas. 

 Como nas sociedades humanas a linguagem oral é a principal ferramenta de 

interação e criação de vínculos entre indivíduos (NOGUEIRA, 2014), sendo 

responsável por grande parte do nosso aprendizado, as dificuldades de comunicação 

das pessoas surdas causam tanto um isolamento social quanto dificuldades 

intelectuais. O isolamento provocado pela surdez influencia o comportamento e 

desenvolvimento psicológico daqueles acometidos por ela, podendo gerar transtornos 

de conduta ou emocionais.  

Mesmo dentro de uma perspectiva de inserção, os interessados em reduzir a 

segregação das pessoas surdas geralmente tentam compreendê-las tomando como 

base os ouvintes, ignorando outros sentidos ou comportamentos que diminuiriam, ou 

até extinguiriam, a diferença entre ambos, o que acaba por aumentar a desigualdade 

(SILVA, 2011).  

Vários pesquisadores apontam que, para compreender o universo das pessoas 

surdas é preciso entender formas primitivas de percepção e captação de informações 

através dos sentidos, e do modo como o nosso corpo e mente respondem a elas. Os 
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estudos realizados pela psicologia e pelas ciências cognitivas sobre este tipo de 

habilidade explicam que se trata de uma função psicofisiológica que atribui significado 

às experiências sensoriais promovidas pelas vivências humanas (NOGUEIRA, 2014). 

Segundo o senso comum, as pessoas surdas “superam” a perda auditiva com o 

aguçamento da visão, no entanto, esse entendimento é superficial e simplista, pois é 

preciso que todo o corpo e sentidos estejam sincronizados e atentos à informação 

para que ela seja percebida, seja por ouvintes ou surdos.  

Ainda que minha percepção seja rápida no movimento de detecção, eu 
dependo do angulo de alcance dos meus olhos, para depois, por este angulo, 
estabelecer o limite através do movimento de minha cabeça, e também do 
meu tronco, explorando, de certa forma, a “experiência visual”; não depende 
apenas de meu globo ocular na sua abrangência, mas também do movimento 
que executo, da flexibilidade e da disponibilidade do meu corpo. Ainda há a 
exterioridade, que também promove interferências no meu campo de visão e 
“altera” a minha experiência visual, porque o corpo e o veículo do ser no 
mundo, e ter um corpo e, para um ser vivo, juntar-se a um meio definido, 
confundir-se com certos projetos e empenhar-se continuamente neles. 
(MARQUES, 2008, p. 66) 

 Assim, por exemplo, o movimento do corpo desempenha um papel na 

percepção do mundo como uma intencionalidade original, podendo ser entendido 

como uma maneira da pessoa se relacionar ao objeto, que é distinta do conhecimento 

objetivo (MERLEAU-PONTY, 1999). Isso indica que o corpo humano está repleto de 

possibilidades e potencialidades que podem ajudar a reduzir as dificuldades de 

comunicação dos surdos e sua estigmatização.  

 Sob essa perspectiva, a capacidade de adaptação e superação a partir de uma 

limitação existente é abordada por Merleau-Ponty (1999) como uma forma de 

construção de novos significados, gerando uma reação diferenciada do corpo. 

Seguindo esse entendimento, devemos pensar que todas as ações humanas 

consideradas “padrão”, podem ser realizadas de uma forma diferente, com a obtenção 

de resultados semelhantes. Observadas sob tal olhar, as pessoas surdas passam a 

ser compreendidas não com base em suas limitações, mas a partir de suas 

possibilidades de desenvolvimento corporal e de sentidos associados ao movimento 

gestual (como a visão e o tato), os quais estão ligados à percepção espacial e à 

socialização. 

 Essas duas formas de interação (a social e a espacial) são de fundamental 

importância para a percepção ambiental e, portanto, para as relações que a pessoa 

surda estabelece com o local onde se encontra. Nesse contexto destaca-se o papel 



40  

 
 

da visão na captação das informações ambientais, a qual, no entanto, não pode ser 

considerada estática, relacionada ao congelamento de uma única imagem em um 

único espaço de tempo (MERLEAU-PONTY, 1999). As pessoas, de modo geral, e as 

surdas especialmente, captam movimentos, gestos, expressões, alcançando detalhes 

repletos de simbologia, que garantem sua percepção do entorno, mesmo na condição 

de ausência sonora. 

 A visão consegue dar significados diferentes a uma mesma experiência de 

acordo com o grau de detalhes captados e ao poder de cognição do indivíduo. Ela é 

capaz de identificar, por exemplo, a aproximação de alguém por meio da sua sombra, 

ou mudanças faciais que sugiram tons e sentimentos diferenciados, como tristeza, 

surpresa ou indagações. Poderíamos, ainda, “identificar numa conversa em língua de 

sinais, diversos aspectos ao mesmo tempo, (...) a mão que faz o sinal, a direção do 

olhar que define a pessoa. Aqui se admira a abrangência do olhar (...), que, 

simultaneamente, “junta” todas essas partes e produz um entendimento” (MARQUES, 

2008, p. 65). No entanto, apesar da abrangência da captação visual, os movimentos 

externos apresentados às pessoas surdas (como a oscilação de uma árvore ou o 

movimento de um ventilador de teto) podem não ser alvo de sua atenção caso elas 

estejam concentradas em outros estímulos, o que mostra sua capacidade para avaliar 

e selecionar as imagens e estímulos que lhes interessam.  

Os estímulos que são apresentados às pessoas surdas possuem informação 

que é apreendida e aprendida pelo organismo considerando os estágios indicados por 

Gaudiot (2010): 

 Energia física: luz, som, energia do tato, etc. 

 Tradução sensorial: tradução da informação física em mensagens 

informativas 

 Atividade interveniente do cérebro: experiência perceptiva ou respostas 

A autora afirma que a imagem que criamos de um local ou situação depende 

não somente dos estímulos externos que recebemos, mas da nossa experiência e 

conhecimentos anteriores. Dessa forma, “o indivíduo enxerga e reconhece tão 

somente aquilo que é do seu interesse, conforme o universo de seu pensamento” 

(GAUDIOT, 2010, p.52), criando uma imagem que representa a situação, e que é 

construída a partir da sua percepção pessoal.  

Portanto, a percepção constitui uma importante habilidade psicofisiológica que 

se vincular intimamente ao modo como a pessoa se relaciona com o meio ambiente 
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em que se encontra. Ela está ligada à flexibilidade humana e a sua possibilidade de 

adequar-se ao ambiente físico (construído ou não), quer o indivíduo apresente alguma 

deficiência patológica ou não.  

Assim, como profissionais que atuam no campo da arquitetura e do urbanismo 

e, portanto, responsáveis pela produção do espaço na escala do edifício e da cidade, 

devemos compreender a importância do planejamento como instrumento para 

minimizar qualquer tipo de desconforto aos seus usuários, independentemente da 

presença ou não de limitações entre eles.  

1.6 INFLUÊNCIAS DO AMBIENTE NO COMPORTAMENTO  

O ambiente é responsável por impactos positivos e negativos na vida cotidiana 

das pessoas. Associando os conceitos de percepção corporal descritos pelo filósofo 

Merleau-Ponty (1999) aos estudos provenientes da Psicologia Ambiental, é 

relativamente simples concluir que os ambientes provocam sensações (mesmo 

inconscientes), fazendo-nos sentir os efeitos por eles gerados. Sabemos, por 

exemplo, que ambientes fechados e mal iluminados causam sensações de 

insegurança, que ambientes claros, organizados e com iluminação e ventilação 

adequados promovem a sensação de bem-estar, e que a produtividade laboral é 

reduzida em ambientes desorganizados.  

Portanto, compreender como o ambiente interfere e influencia o comportamento 

dos seus usuários deve ser um dos pressupostos para o desenvolvimento de projetos 

de arquitetura e urbanismo, entendendo-se o indivíduo como foco do processo de 

projeto, que precisa estar fundamentado nas necessidades e aspirações de seus 

usuários. Ou seja, o conhecimento que hoje se constrói e acumula no campo das 

relações pessoa-ambiente precisa ser utilizado a fim de promover melhor qualidade 

de vida para todos. 

Para tanto é fundamental a compreensão de fenômenos que fundamentam o 

modo de ser e agir das pessoas, e que são traduzidos em conceitos como 

relação/interação social e comportamento sócio espacial humano.  

As relações e interações sociais dizem respeito ao contato cotidiano entre as 

pessoas entre si, envolvendo a formação de grupos e subgrupos em ações 

cooperativas, competitivas ou mesmo o conflito, surgidas em função da convergência 

ou divergência de interesses (VYGOTSKY, 1984).  
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Por sua vez, o comportamento sócio espacial humano (CSEH) diz respeito ao 

modo como as pessoas se apropriam do espaço e o utilizam como elemento ativo em 

sua comunicação não-verbal, estabelecendo distancias entre si, as quais representam 

possibilidades de (maior/menor) aproximação, toque, tom de voz, conteúdo verbal, 

consciência de sensações olfativas, entre outros (PINHEIRO, ELALI, 2011). No campo 

do CSEH, duas importantes noções são o espaço pessoal e a territorialidade. A 

primeira envolve a “zona emocionalmente carregada” que cada pessoa mantém junto 

ao corpo e defende ativamente a fim de garantir sua individualidade (SOMMER, 1973). 

Por sua vez, a segunda se refere a tudo aquilo que está ao redor do indivíduo, e com 

relação ao que ele desenvolve sentimento de posse e defende por considerar ser de 

sua “propriedade”, mesmo que provisoriamente (NOGUEIRA, 2014).  

Assim, no caso específico das pessoas com deficiência, quando o seu direito de 

acesso a espaços e ambientes é limitado, esta restrição também acaba por refletir-se 

em seu comportamento sócio espacial e em suas relações sociais, afetando o modo 

como compreende o mundo e estabelece trocas com ele.  

Além disso, referindo-se às características psicológicas individuais, autores 

como Ittelson et al (1974) e Rivlin (2003) afirmam que as pessoas assumem um 

importante papel enquanto componentes do ambiente, modificando-o pelo simples 

fato da sua presença ou ausência, o que torna cada pessoa uma parte intrínseca ao 

ambiente.  Além disso, as pessoas se relacionam entre si, estabelecendo uma 

condição social que também influencia a modo como cada um percebe o local.  

Evidencia-se, portanto, que o ambiente tem tanto componentes físicos quanto sociais, 

do que deriva a terminologia “sócio físico” a ele associada, e a partir do que se vincula 

a ele o objetivo de propiciar bem-estar e acolhimento aos possíveis usuários.  

Nesse contexto, a Psicologia Ambiental se apresenta como um campo 

fundamental ao estudo do ambiente sócio físico, da sua percepção por aqueles que 

ali convivem e dos sentimentos que estas pessoas nutrem em relação a ele. 

Quando consideramos pessoas com algum tipo de deficiência, as 

especificidades de suas relações com o ambiente passam a ser ainda maiores, a 

depender de suas características (tipo de limitações/habilidades e grau de dificuldade 

vivenciada). Com relação às pessoas surdas, no Brasil muito se tem pesquisado na 

área de aprendizado e cognição (autores como CAMPELO, 2008; MARQUES, 2008; 

CAMPOS, 2008;  SANTOS, 2012, etc.), principalmente na área de pedagogia, mas 

pouco se estuda, ainda, sobre a influência do ambiente físico no comportamento 
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desses indivíduos e do modo como o profissional de arquitetura pode atuar a fim de 

auxiliar em prol do seu bem-estar. 

 O ambiente de nossos edifícios e cidades, construído por e para indivíduos 

ouvintes, acaba por apresentar inúmeros desafios para pessoas com dificuldades 

auditivas, as quais, em resposta a esses obstáculos, desenvolvem maneiras 

particulares de alterar os locais em que permanecem por mais tempo, a fim de adapta-

los ao seu modo de ser e habilidades (BAUMAN, 2014). Nesse sentido, entender as 

adaptações realizadas por esse grupo e sua funcionalidade pode tornar-se útil ao 

processo de projeto no campo da arquitetura e urbanismo, a fim de garantir a 

usabilidade do espaço por mais usuários (independentemente de suas 

características), e, portanto, bem-estar a uma quantidade crescente de pessoas.  

Aliás, como o estudo da relação das pessoas com o ambiente envolve o 

entendimento de suas experiências e memórias afetivas, quanto maior for a 

participação dos usuários no processo projetual mais bem fundamentada será a 

proposta desenvolvida, condição que provavelmente se refletirá na obtenção de 

satisfação e bem-estar para todos. 

Sobre a influência das investigações acerca da relação entre ambiente 

construído e comportamento humano na atividade projetual, autores como Romice 

(2005), Ornstein (2005) e Rheigantz et al (2009) mostram que elas criam os 

fundamentos necessários para o enfrentamento de importantes questões teóricas e 

metodológicas. Nesse campo, a primeira autora destaca o potencial das pesquisas 

com comunidades e grupos específicos como fontes para solução de problemas que 

vão além da composição espacial, envolvendo importantes questões psicológicas, 

emocionais e cognitivas. Os demais, por sua vez, ressaltam a importância das 

pesquisas como instrumento de contato com os usuários, o papel do arquiteto como 

instrumento para a tradução dos desejos e necessidades das pessoas em elementos 

do ambiente físico, e a importância das ações nesse campo serem definidas a partir 

de critérios que priorizem a flexibilidade das soluções e sua adaptabilidade a um 

grande número de exigências (individuais e coletivas) advindas da percepção dos 

usuários. 

Certamente a percepção do espaço é um processo complexo, que envolve 

visão, audição tato e olfato, reunidos em torno de habilidades cinestésicas (ligadas ao 

equilíbrio e movimento corporal). No caso da pessoa surda, a limitação auditiva faz 
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com que os sentidos de maior eficácia sejam o tato e a visão, que passam a ser mais 

exigidos na percepção do espaço.  

 Para Ferrara (1999), a audição nos fornece uma percepção espacial que vai 

além do nosso campo de visão, pois nos possibilita explorar áreas que nos indique a 

origem do estímulo sonoro. Ultrapassando os limites espaciais da visão, a localização, 

por exemplo, é uma função derivada da audição, cujo acionamento permite à pessoa 

se situar no espaço, reconhecer um lugar e se observar dentro dele. Sua perda faz 

com que a pessoa tenha dificuldades na exploração do ambiente, o que impossibilita, 

entre outros, a advertência de perigo por meio de um sinal de alerta ou a detecção da 

presença de outras pessoas no local antes de vê-las (através da conversa ou do som 

do sapato sobre o piso), o que impossibilita uma reação ágil frente a tais situações.  

O constante estado de alerta auditiva que o ouvinte guarda sobre seu meio e 
a propagação multi-direcional das ondas acústicas, não existe no surdo 
profundo. Nenhum tipo de sinal acústico pode captar sua atenção. Assim ele 
deve periodicamente explorar visualmente seu meio ambiente à procura de 
modificações que necessitem de uma reação de sua parte. Uma variação de 
iluminação ou a passagem de uma sombra podem ter no surdo o mesmo 
processo de alerta que um som inesperado para o ouvinte (GAUDIOT, 2010, 
p.53). 

Em casos de surdez profunda, o senso de localização fica fortemente 

prejudicado, limitando-se ao alcance do campo visual. Nesses casos, a visão se torna 

auxiliar no processo de vigilância e atenção, ganhando agilidade e sendo mais 

aguçada, de modo que a retenção imagética e o seu poder cognitivo tornam-se 

intensos. Gaudiot (2010) comenta que as pessoas surdas têm mais facilidade de 

fixação de informações perceptivas do que as ouvintes, especialmente no que se 

refere à organização espacial, mudança de lugar dos objetos e textura do movimento, 

questões relacionadas à apreensão do real. No entanto, como, segundo a autora, a 

audição estrutura o tempo e a visão estrutura o espaço, os surdos apresentam 

dificuldade com apreensões da temporalidade, pois sua memória abstrata é pouco 

desenvolvida. 

Através da audição estabelecemos relações com ambientes e pessoas à 

distância e podemos classificar as informações sonoras em relação ao conjunto de 

informações fornecidas pelos outros sentidos. Uma pessoa que escuta o choro de um 

bebê em um outro ambiente poderá se preparar para atendê-lo, o que não acontece 

com uma pessoa com problema auditivo, que precisa do contato visual para identificar 

uma mudança no comportamento da criança.  
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A influência do meio ambiente construído sobre a aprendizagem e o 
comportamento é particularmente dominante no mundo dos surdos e deve 
ser considerado como um fator de desenvolvimento da percepção visual e 
das funções cognitivas (GAUDIOT, 2010, p. 61). 

Nesse sentido, a autora ressalta que, no processo de educação da pessoa 

surda o ambiente precisa ser considerado um elemento fundamental, com relação ao 

qual são trabalhados dois tipos de atividades: (i) a exploração e a manipulação de 

objetos; (ii) suas denominações associadas à compreensão dos conceitos de 

permissão e proibição. Ela afirma ainda que, como a pessoa surda não costuma 

apresentar restrições ao desenvolvimento da primeira atividade, o maior desafio 

relativo ao ambiente é propiciar a estimulação e desenvolvimento da segunda. Ou 

seja, que o ambiente “seja de fácil leitura, sem, no entanto, se tornar um espaço 

simplório” (Ibidem, p. 61).  

Na compreensão e percepção ambiental, a superação de barreiras dá início a 

uma ação criativa ligada a alterar o meio ambiente para ajustá-lo às suas 

necessidades únicas e identidade.  

Tais atos versáteis, não importam quão pequenos, apontam para um diálogo 
entre indivíduos e o ambiente físico que está como testemunho da nossa 
humanidade: o desejo nato de habitar – em outras palavras, de criar o espaço 
onde se sintam em casa, um lugar conhecido e com o qual se identifique - 
onde se sinta seguro e orientado facilmente. (BAUMAN, 2014, [Versão 
Kindle])4 

Diante desse tipo de constatação, o projetista precisa estar preparado para 

compreender a especificidade de cada usuário e desenvolver flexibilidade para, 

explorando diferentes meios de comunicação e sua própria sensibilidade como 

indivíduo, lidar com cada situação diferentemente, entendendo a importância da 

influência do espaço sobre o comportamento da pessoa surda, e enquanto um fator 

fundamental para o desenvolvimento de sua percepção visual e aprendizado 

sensorial. 

Segundo Arias (2005) a dificuldade de integração da pessoa surda à sociedade 

mostra que a incapacidade não é um atributo do indivíduo, mas um conjunto complexo 

de condições, sendo que algumas delas são criadas pelo ambiente social.  

                                            
4 Tradução livre da autora, do original em inglês: “Such resourceful acts, no matter how small, poisnt to 
a dialogue between individuals and the physical environment that is at the core o four humanity: the 
innate desire to dwell – in other words, to create a place where one feels at home, a place where knows 
and identifies with – where one feels secure and easily oriented” [Versão Kindle] 
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A percepção do ambiente construído relaciona-se às informações que chegam 

ao usuário pelos receptores sensitivos e pelas informações do ambiente. O cerne da 

questão é investigar se a perda auditiva representa um déficit à pessoa surda na 

aquisição de informações sobre o ambiente construído e compreender as suas 

especificidades perceptuais (MASINI, 2003).  

Nesse sentido, o grande desafio da Psicologia Ambiental é contribuir para a 

compreensão do ser humano como parte do ambiente, do qual depende e como qual 

deve desenvolver uma relação harmoniosa e saudável. E cabe ao arquiteto 

compreender essa relação e propiciar, da forma mais adequada, o desenvolvimento 

de uma boa relação pessoa-ambiente, de modo a proporcionar aos usuários, nesse 

caso, surdos, a realização das suas atividades da melhor forma possível, com o 

mínimo de dificuldades, criando a experiência da satisfação e bem-estar. 

Em seu cotidiano as pessoas surdas enfrentam dificuldades de ordem fisiológica 

e social, uma vez que a sociedade ainda não está suficientemente preparada para 

lidar com as diferenças inerentes ao próprio ser humano, muitas vezes impondo 

dificuldades e induzindo limitações para aqueles que nele vivem. No caso desta 

pesquisa, entende-se que o ambiente influencia o comportamento e as relações 

sociais das pessoas surdas, sendo essencial que, como profissionais de arquitetura e 

urbanismo, compreendamos melhor compreensão o modo como este grupo de 

pessoas se relaciona no espaço e lida com ele. 

1.7 ESPAÇOS PARA SURDOS – DEAFSPACES 

Como visto anteriormente, muito se tem avançado em estudos acerca da 

temática acessibilidade. No entanto, no que se refere às pessoas surdas, a quantidade 

de estudos é reduzida, principalmente na área da produção de ambientes construídos 

e quanto ao desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo que se adequem 

às necessidades desses indivíduos.  

No Brasil, um grande avanço foi conseguido pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) na revisão da Norma de Acessibilidade a Edificações, 

Mobiliário e Espaços e Equipamentos Urbanos, a NBR9050 (ABNT, 2015), na qual 

foram inseridas adequações como o tratamento acústico e a presença de intérpretes 

de LIBRAS em ambientes de uso público e coletivo, dentre outros. Mas esses itens 
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não são suficientes para compreendermos as dificuldades enfrentadas por esse 

público, nem nos orienta como proceder em casos mais específicos. 

Apesar desse tipo de preocupação, houve dificuldade em encontrar 

recomendações de intervenções e adequações físicas nas edificações, ou parâmetros 

para o projeto arquitetônico específico para surdos, refletindo a carência de literatura 

brasileira, na qual destacam-se trabalhos acadêmicos como os de Fransolin et al, 

(2016), Nogueira (2014), Gaudiot (2010) e Arias (2008) que analisam a questão, 

porém não traçam diretrizes projetuais para alicerçar as propostas nesse campo.  

Foi na literatura estrangeira, que encontramos algumas importantes referências 

projetuais para pessoas surdas, dentre as quais ressaltam-se as diretrizes elaboradas 

por Tysimbal (2010), Sangalang (2012) e Bauman (2014), relativas ao projeto de 

ambientes de ensino e em residências. 

  Hansel Bauman se apresenta como mediador na elaboração do programa de 

necessidades do prédio de dormitórios da Gallaudet University 5 , a primeira 

universidade nacional para surdos, construída em Washington D.C, Estados Unidos. 

Em sua parceria com a universidade, o arquiteto desenvolveu a metodologia 

DeafSpace, utilizada por muitos profissionais que necessitam atender a esse público 

específico.  

A partir das bases do DeafSpace, Karina Tysimbal (2010) elaborou o projeto de 

uma escola primária em Rockville, Maryland, EUA, para o qual considerou a 

percepção visual (e suas conexões espaciais e sociais), ambientes de uso coletivo, 

circulações e sensações das pessoas surdas, reforçando principalmente aqueles 

aspectos relacionados ao sentimento de lar. 

Também o estudo de Jordan Sangalang (2012) que se baseou nesses 

princípios para trabalhar as relações entre espaço e privacidade das pessoas surdas.  

O potencial da arquitetura como significado da expressão cultural para a 

comunidade de surdos tem sido gradativamente reconhecido. De fato, segundo 

Bauman (2014), muitas pessoas surdas possuem uma consciência arquitetônica 

aguçada e uma sensibilidade para entendimento da conexão entre o ser humano e os 

locais onde habita, as quais são aguçadas devido às suas experiências diárias de 

isolamento e ao enfrentamento de barreiras para comunicação e orientação, formando 

uma sensibilidade única para a questão espacial. Analisando casas habitadas por 

                                            
5 A Universidade Galladet, fundada em 1864, foi um sonho de Thomas Hopkins Gallaudet realizado 
pelo filho do mesmo, Edward Miner Gallaudet. 
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surdos (construídas por eles mesmos ou adaptadas após a compra), Matthew 

Malzkuhn (2009, apud BAUMAN, 2014) se refere a esse processo como uma 

“personalização cultural”, e explica que eles usam estratégias de customização do 

espaço voltadas para garantir maior conexão visual entre membros da família e/ou 

visitantes e expandir a consciência sensorial. Entre suas principais táticas utilizadas 

encontram-se: proposição de espaço comum de uso coletivo; retirada de paredes 

interiores ou abertura/ampliação das passagens entre cômodos; instalação de 

espelhos e luzes em locais estratégicos de fácil visualização. 

Em outra pesquisa, relacionada à proxêmica dos surdos, Triman (apud 

BAUMAN, 2014) documentou a tendência natural destas pessoas para formarem 

círculos a fim de manterem acesso visual durante a conversação em grupos (Figura 

1). 

 
Figura 1. Tendência das pessoas surdas de manterem interação social sob a forma circular  

 

Fonte: Julia Triman (apud BAUMAN, 2014). 

 

Diante desse contexto, o DeafSpace assume um papel especial, sobretudo na 

orientação do projeto. O esforço do seu desenvolvimento começou na primavera de 

2005, quando um grupo de estudiosos surdos, estudantes e administradores se 

reuniram em um workshop de dois dias na Universidade de Gallaudet, com a meta de 

estabelecer princípios de projeto para a construção de um novo centro de 

comunicação de linguagem em Sorenson, localizado no Campus da Gallaudet. Como 

ponto de partida eles imaginaram um lugar que revelasse a conexão das pessoas 

surdas entre si, envolvendo: forte senso de comunidade, desejo de abertura e luz, 

sentimento de bem-estar e consciência de natureza (BAUMAN, 2014). A intenção do 
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grupo era criar algo que, ultrapassando os princípios estéticos, permitisse o 

surgimento um edifício único que refletisse uma “sabedoria coletiva” sobre a 

construção de espaços adequados às sensibilidades cognitivas, linguísticas e 

culturais daquele grupo. 

Em termos gerais, o DeafSpace baseia-se no fato da visão e do tato serem 

elementos primários de consciência espacial e orientação (BAUMAN, 2014). Para os 

surdos, a visão e o tato adquirirem um significado especial, tornando-se locus 

privilegiado de sua relação com o mundo, já que o predomínio de modos 

visuais/gestuais de comunicação (entre os quais a linguagem de sinais) faz com que 

construam uma forte identidade cultural, alicerçada nessas sensibilidades e 

experiências partilhadas. 

Tentando apropriar-se dessa leitura alternativa do espaço, os padrões 

arquitetônicos do DeafSpace foram concebidos a partir das modificações introduzidas 

pelas pessoas surdas em seu ambiente a fim de o adaptarem às suas sensibilidades 

linguísticas, cognitiva e sociais. Note-se que as dimensões espaciais e sensoriais 

únicas dessa experiência fez surgir implicações arquitetônicas específicas, pois o 

espaço construído passou a ter como base a linguagem visual e as habilidades 

sensoriais destas pessoas e de sua cultura particular. Portanto, aos serem mais 

largamente construídos os padrões arquitetônicos do DeafSpace poderão vir a 

traduzir o que poderia ser um tipo de arquitetura específico, 

um trabalho completo que vai além das construções adaptadas para 
encontrar as necessidades das pessoas surdas e criar uma estética 
significados que emergem da forma como as pessoas surdas moram e 
constroem seus espaços. (BAUMAN, 2014, [Versão Kindle]) 6. 

Em termo arquitetônicos, o DeafSpace se distingue não por procurar soluções 

universais, e sim por promover situações sócio espaciais particulares, que conectem 

de modo sensível e significativo os indivíduos uns aos outros e àquilo que está ao seu 

redor, independentemente de onde eles estejam. Assim, a fim de proporcionar 

ambientes amigáveis para as pessoas com deficiência auditiva, Bauman (2014) 

propôs os preceitos fundamentais do DeafSpace, que tem como base a consciência 

da linguagem gestual para a conectividade visual entre pessoas, o sentimento de 

segurança e bem-estar, a clareza da circulação e dos percursos. O seu estudo 

                                            
6 Tradução livre da autora, do original em inglês: “a complete work that goes beyond adapting buildings 
to meet the needs of deaf people to creating na aesthetic and meaning that emerge out of ways feaf 
people inhabit and constructo their spaces” [Versão Kindle] 
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resultou na elaboração de diretrizes projetuais, que foram divididas em cinco padrões: 

alcance sensorial; espaço e proximidade; mobilidade; luz e cor; acústica e 

interferências eletromagnéticas. 

1.7.1 Alcance Sensorial  

 A percepção das pessoas surdas, principalmente aquelas com perda total de 

audição, é muito mais aguçada que a de uma pessoa ouvinte, assim como a sua 

orientação espacial e a consciência das atividades desenvolvidas dentro de um 

ambiente. Os surdos percebem com facilidade as atividades que estão sendo 

realizadas no entorno, para o que recorrem à leitura de pistas visuais (como a 

presença de sombras, mudanças na expressão facial e corporal, alteração no 

posicionamento de pessoas) e de pistas táteis (como determinadas vibrações). Dessa 

forma, os ambientes devem possuir um alcance sensorial que permita e facilite essa 

consciência espacial do entorno, numa amplitude de até 360°, facilitando a orientação, 

mobilidade e a prevenção de acidentes (Figura 2).    

 
Figura 2. Ampliação da visualização através por meio da utilização de elementos transparentes  

 
FONTE: HALIS, 2013 

 
 

1.7.2 Espaço e Proximidade  

 Devido às características essencialmente visuais e gestuais, para se 

comunicarem as pessoas surdas necessitam estar próximas umas às outras, dentro 

do seu campo de visão, para a visualização da expressão fácil do interlocutor (Figura 

3). Isso exige uma área espacial maior do que a necessária para uma conversa entre 

ouvintes, em que o processo comunicativo não demanda que os interlocutores se 

visualizem continuamente. Essa e outras evidências mostram que a organização 
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espacial do mobiliário e seu dimensionamento interferem diretamente no contato e 

comunicação entre surdos. 

 
Figura 3. Necessidade de espaço gerado pela comunicação visual e gestual de pessoas 

surdas 

 
FONTE: HALIS, 2013 

 

Nesse padrão, o espaço do círculo de conversação é definido pela distância 

entre usuário da linguagem de sinais o alcance do sinal. O círculo se expande com 

cada participante adicionado para fornecer o acesso visual a todos. 

Na edificação da Gallaudet, em cada andar foi planejada uma cozinha que se 

abre completamente para o longe (Figura 4 e Figura 5). Todos os equipamentos foram 

concentrados na ilha central, de modo que os estudantes que utilizarem o espaço não 

fiquem de costas uns para os outros enquanto cozinham. Essa configuração serve 

para estimular a ideia do ambiente da cozinha como um local de encontro, no qual os 

estudantes podem se conhecer e interagir socialmente.  

 

Figura 4. Abertura visual da cozinha dos blocos da Gallaudet  

 

FONTE: STINSON, 2013 

https://www.wired.com/author/lizstinson/
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Figura 5. Visibilidade em vários pontos da edificação  

 

FONTE: LTLArchitects, [2013]  

 
 

1.7.3 Mobilidade  

 As pessoas surdas, ao caminharem e conversarem, concomitantemente, 

necessitam manter uma distância para realizarem a comunicação visual, lado a lado. 

Dessa forma, os espaços de circulação devem possuir largura suficiente para atender 

a essa demanda. Além da atenção à comunicação, eles necessitam também de 

apreender os movimentos e ambientes ao redor deles, alternando o olhar para ambas 

as situações, de forma a prever riscos e se manter na direção correta sem interrupções 

bruscas, evitando surpresas (Figura 6).  

 Esse padrão amplia o alcance sensorial da pessoa pelo uso de esquinas em 

vidro ou de espaços arredondados nas interseções de circulação para aumentar a 

consciência de aproximação dos outros. 
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Figura 6. Percepção da aproximação por meio de elementos que aumentem a visibilidade 
como o vidro 

 
FONTE: HALIS, 2013 

 
 

1.7.4 Luz e Cor  

 Devido à forte necessidade de visualização constante para percepção 

ambiental, questões relacionadas à iluminação, padrões de sombra e luz de fundo 

devem ser consideradas durante o processo de projetação e desenvolvimento do 

ambiente. Brilho excessivo, grandes contrastes de fundo dificultam a comunicação 

visual e contribuem para a fadiga ocular, além de diminuir a concentração e aumentar 

a exaustão física.  

 Nesses ambientes, a luz artificial também deve ser pensada de modo a se 

adequar a esses padrões (Figura 7). Além disso, elementos que possibilitem o controle 

da intensidade da luz, tanto natural como artificial, são soluções importantes para a 

obtenção de uma luz difusa e suave, diminuindo os contrastes luminosos (Figura 8). 

As cores utilizadas, tanto nas paredes como no mobiliário também deve seguir essas 

orientações. Elas devem ser utilizadas de modo a contrastar com os tons de pele, 

permitindo uma maior visibilidade e percepção das expressões faciais em uma 

conversa em língua de sinais.  
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Figura 7. Utilização de contrastes de cores nas paredes  

 
FONTE: HALIS, 2013 

 
 

Figura 8. Utilização de cores que realcem os tons de pele para a leitura da língua de sinais  

 

FONTE: LTLArchitects, [2013] 

 
 

1.7.5 Acústica e Interferências Eletromagnéticas 

  As pessoas com problemas auditivos podem apresentar níveis diferentes de 

audição e, sendo assim, o tratamento acústico dos ambientes que eles frequentam 

devem ser considerados, de forma a evitar interferências sonoras e distrações 

indevidas, principalmente para aquelas que utilizam algum tipo de aparelho auditivo 

ou que possuem implantes cocleares. Problemas de reverberação no ambiente, 

causados pela reflexão excessiva, assim como a interferência de ruídos externos a 

ele podem ser muito perturbadores e gerar distração da fonte sonora que se deseja 

ouvir. Os ambientes devem ser concebidos de modo a minimizar esses efeitos, assim 

como o ruído de fundo (Figura 9). 
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Figura 9. Cuidado com o condicionamento acústico dos ambientes  

 

FONTE: HALIS, 2013 

 

Para Masini (2002, apud ARIAS, 2008), a vivência dos limites das pessoas com 

deficiência sensorial tem se mostrado uma importante condição para a busca por 

recursos que as possibilite desenvolver suas próprias modalidades de perceber, se 

relacionar, pensar e agir de modo autônomo. 

Tendo o corpo humano a capacidade de adaptação, moldando-se às 

adversidades, o ambiente construído pode se apresentar ou não como uma barreira 

à interação da pessoa com deficiência auditiva com o mundo; durante o processo 

projetual, a atenção e cuidado com elementos arquitetônicos simples podem 

minimizar os efeitos negativos do ambiente sobre o comportamento desses 

indivíduos, e até extingui-los. 

Quando a relação entre as pessoas e o ambiente é compreendida, há maior 

possibilidade de alterar os espaços a fim de promover bem-estar para todos; nesse 

sentido, analisar tais aspectos de forma transdisciplinar poderá constituir uma 

importante colaboração para o processo de projeto em arquitetura e urbanismo. 

METODOLOGIA 

Dada a pequena quantidade de pesquisas encontradas no campo das 

necessidades e preferencias espaciais de pessoas com surdez em ambiente 

residencial, sobretudo no Brasil, o estudo realizado assumiu caráter exploratório 

(MARCONI, LAKATOS, 2010), sendo realizado a partir de uma perspectiva qualitativa 

(WILLIG, 2013).   
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A investigação empírica aconteceu por meio de abordagem multimétodos 

(GÜNTHER, ELALI, PINHEIRO, 2008; SOMMER, SOMMER, 2002) ou triangulação 

metodológica (MINAYO, ASSIS, SOUZA, 2005), e foi desenvolvida em duas etapas 

principais:  

(i) obtenção de informações básicas que permitissem uma compreensão 

inicial da percepção do espaço pelo surdo. Nesse momento as 

informações foram coletadas a partir de duas fontes e dois tipos de 

abordagem: os pais dos alunos do Centro e Saúde Auditiva e Assistência 

Social de Natal-RN (SUVAG) foram contatados por meio das técnicas de 

grupo focal; professores e assistentes pedagógicos, participaram de 

entrevistas semiestruturadas.  

(ii) utilização de maquete física tridimensional como instrumento para 

estabelecer comunicação com a pessoa surda, atividade que foi seguida 

por entrevistas para compreender a organização espacial montada, com 

o auxílio de um/a interprete acostumado a conviver com aquela pessoa 

(amigo/a, filho/a, companheiro/a, mãe/pai).  

Essas duas etapas serão descritas mais detalhadamente a seguir. Ressalte-se, 

antecipadamente, que toda a investigação atendeu às exigências da Ética na 

Pesquisa, tendo sido autorizada pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário Onofre 

Lopes, da UFRN, parecer nº  2.052.74 (Anexo A), seus participantes foram 

devidamente instruídos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ( 

Apêndice A). 

1.8  ENTREVISTAS 

Como uma conversa estruturada entre duas pessoas, a entrevista é uma 

técnica de pesquisa tradicional nas mais diversas áreas, utilizado sobretudo no campo 

das ciências sociais. Seu principal objetivo é a obtenção de informações sobre o 

entrevistado a partir de uma abordagem ou tema delimitado pelo pesquisador, e sua 

importância reside no fato do pesquisador poder entrar em contato com “experiências 

e ações humanas nos níveis intrapessoal e interpessoal, grupal e intergrupal” 

(GÜNTHER, 2008, p. 64).  

Marconi e Lakatos (2010) apontam que o conteúdo coletado em uma entrevista 

pode atender a seis tipos de objetivos, dentre os quais a averiguação de fatos, as 



57  

 
 

opiniões dos entrevistados sobre acontecimentos, a descoberta de planos de ação e 

o reconhecimento de sentimentos.   

Dentre os diversos tipos de entrevistas descritos pela literatura, essa 

dissertação recorreu a dois: grupo focal e entrevistas individuais semiestruturadas. 

 

Grupo focal 

Definido como um tipo de entrevista coletiva que proporciona oportunidade para 

uma exposição oral específica e espontânea dos envolvidos, o grupo focal visa a 

obtenção de informações a partir das interações entre seus participantes, bem como 

a troca de subsídios e opiniões entre eles, tendo como ponto de partida a sugestão 

de temas ou tópicos pelo pesquisador (GONDIM, 2003). Caracteriza-se, portanto, 

como um recurso para compreender o processo de construção das percepções, 

atitudes e representações sociais (POMER, POMER, 2014). 

Diante de uma questão-problema, o grupo focal pode ser utilizado: (i) no início 

da pesquisa, para auxiliar a identificação de pontos relevantes a serem considerados 

em seu estudo e, com isso, apontar os itens que devem ser avaliados durante a 

pesquisa com outros instrumentos, o que pode servir de base para, por exemplo, para 

testes-piloto de um instrumento de coleta de dados da pesquisa; (ii), em sentido 

contrário, acontecer no final da investigação, para auxiliar na análise de informações 

coletadas pelo uso de outros meios ou no esclarecimento de lacunas existentes. Nas 

duas situações é por meio das discussões que o pesquisador avalia o conjunto de 

informações (a serem pesquisadas ou já coletadas) e como elas devem ser 

abordadas, a fim de evitar distorções de entendimento e promover insights relativos 

ao tema em questão (GONDIM, 2003). 

Um importante fator a ser levado em consideração é a forma de mediação da 

discussão pelo pesquisador, que assume a posição de facilitador do processo, de 

modo a garantir que este abarque o maior número possíveis de pontos relevantes 

para a pesquisa e que seja dada voz a todos que estejam presentes. Para tanto, o 

mediador deve evitar intervenções, fazendo-as somente para introduzir os tópicos que 

precisam ser levantados e discutidos pelo grupo, para evitar que o debate seja 

monopolizado por poucos, ou mesmo solicitar a opinião específica de alguém que não 

esteja participando.   

Portanto, para que essa mediação aconteça de forma adequada é preciso 

atentar-se para o tamanho do grupo, que deve estar entre quatro e dez integrantes 
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(GONDIM, 2003), quantidade que possibilita a participação efetiva de todos os 

envolvidos, aumentando as chances de interação entre eles, além de possibilitar o 

controle pelo moderador.    

Além do moderador, a literatura também indica a necessidade da presença de 

outro pesquisador, que assume o papel de observador, e tem como função fazer 

anotações sobre o processo de discussão, a fim de apoiar o posterior relato do 

moderador que, por estar diretamente envolvido no debate, pode não notar conversas 

paralelas ou deixar de acompanhar expressões não-verbais dos envolvidos.  

Nessa dissertação, a técnica foi utilizada na fase inicial da pesquisa, 

possibilitando uma análise prévia da compreensão do espaço físico pelas crianças 

surdas por meio do relato de seus pais, a fim de obter-se subsídios para a construção 

do instrumento de pesquisa direta, a maquete. Buscava-se, em síntese, compreender 

as interações espaciais de seus filhos no ambiente residencial, conhecimento a ser 

utilizado para uma maior aproximação com as pessoas surdas pelo entendimento de 

suas necessidades/aspirações espaciais básicas. Para tanto foram levantados tópicos 

como: ajustes no ambiente realizados pelos pais/responsáveis para facilitar a 

comunicação com o surdo, dificuldades no desenvolvimento de alguma atividade 

doméstica por estas crianças e organização do espaço na moradia da família 

(APÊNDICE B). 

Para documentação dos resultados, além de gravação de áudio a pesquisadora 

contou com a participação de uma observadora, também arquiteta, formada há seis 

anos pela UFRN, cuja função era anotar os assuntos abordados e manter-se atenta 

para tudo o que acontecia, a fim de indicar algum fator que estivesse fora da ação 

visual da pesquisadora e pudesse influir no resultado.  

 

Entrevista individual semiestruturada 

Enquanto uma técnica tradicional de pesquisa, a entrevista individual é um 

contato direto do pesquisador com o participante, que pode acontecer a partir de 

perguntas previamente delimitadas (entrevista estruturada), de um roteiro não rígido 

de temas (entrevista semiestruturada) ou apenas com um tema central e uma meta a 

ser atingida (MARCONI, LAKATOS, 2010; FLICK, 2002). 

No contexto dessa dissertação, após a realização dos grupos focais foram 

feitas entrevistas semiestruturadas com quatro profissionais da área de educação e 
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assistência social atuantes no SUVAG, nas quais foram utilizados os mesmos quesitos 

abordados na etapa anterior, de modo a tentar obter informações complementares. 

1.9 OBSERVAÇÃO DIRETA DO USO DE MAQUETE FÍSICA 

Durante o processo de projeto, a visualização prévia do objeto em estudo pelo 

profissional é uma importante ferramenta de seu desenvolvimento. Ela possibilita o 

entendimento de várias etapas importantes do projeto, além de prever problemas e 

facilitar o entendimento de soluções.   

Sabendo-se que “o meio de comunicação é uma das fases necessárias para 

completar o processo de projetação” (SANTANA, 2008, p.41), pois, além de transmitir 

suas ideias ao cliente/contratante, o profissional arquiteto pode compreender melhor 

os anseios daquele cliente/futuro-usuário, de modo a detectar necessidades, que 

muitas vezes não são percebidas pela própria pessoa, optou-se por nessa pesquisa, 

estabelecer a comunicação do projeto arquitetônico entre usuário surdo e projetista 

por meio da manipulação de maquete física tridimensional. 

Nesse contexto a maquete se impôs como uma ferramenta especialmente 

adequada ao desenvolvimento do projeto participativo, pois possibilita o envolvimento 

do usuário desde etapas iniciais do projeto, mesmo em se tratando de pessoas 

totalmente leigas na representação de projeto. Se, associado a isso, considerarmos o 

problema de comunicação existente entre o usuário surdo e o projetista, a eficácia da 

maquete parece ser ainda maior, o que a torna recomendada como instrumento de 

comunicação. 

Os modelos físicos ou maquetes assumem características importantes para 
a compreensão da linguagem gráfica no desenvolvimento de um projeto. As 
formas de representação tridimensionais permitem ao contratante uma visão 
da edificação mais completa (SANTANA, 2008, p. 51).  

Assim, as informações geradas pelo modelo físico permitem uma melhor 

tradução do projeto e, apesar dos avanços tecnológicos terem possibilitado a 

construção de maquetes digitais e virtuais, elas precisam de um alto grau de 

conhecimento técnico para a sua construção nos programas específicos, o que 

impossibilita o seu desenvolvimento por pessoas leigas, no caso, os clientes.  

Apesar da importância inequívoca dos instrumentos digitais, os aspectos 
didáticos e de transmissão de informação e de conhecimento para um público 
leigo, por meio de modelos analógicos, não podem ser considerados 
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esgotados. O uso da maquete física busca agregar uma característica não 
encontrada nos modelos digitais: o cliente poder manusear o modelo 
diretamente, buscando trazer para mais próximo de seu universo de 
conhecimento o objeto representado, sem a necessidade de conhecimento 
prévio do meio de representação e da familiaridade necessária para seu 
manuseio (IMAI, 2010, p.13). 

Nessa pesquisa a simulação com a maquete incluiu um questionário posterior 

à sua montagem, buscando coletar expectativas, sentimentos, e detalhes da interação 

do participante com a maquete e seus elementos, permitindo, ainda, a interpretação 

de gestos e a realização de perguntas não programadas, sempre que necessário.  

A partir daí o/a participante foi orientado/a a organizar os ambientes da maquete 

da forma que preferisse, encaixando paredes, portas, janelas e mobiliário, que 

estavam disponíveis em uma mesa ao lado. Com base no que ia sendo elaborado, foi 

possível ao pesquisador verificar, por meio de perguntas e observações, quais foram 

as escolhas, as preferências e os motivos da pessoa para a definição do espaço e do 

leiaute.  

Durante a manipulação da maquete, foram feitos questionamentos a respeito 

da sua forma de organização, técnica de pesquisa descrita por Marconi e Lakatos 

(2010) como observação direta intensiva, pois envolve duas etapas principais: a 

observação e a entrevista. Trata-se, portanto, de uma técnica de coleta de dados que 

utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade, ou seja, “não 

consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que 

se deseja estudar” (p. 173).  

Dentre as vantagens oferecidas destacam-se: coletar dados acerca de uma 

série de conjuntos comportamentais característicos; deixar o participante mais à 

vontade para realizar tarefas que para ele são comuns e que podem ser de grande 

valor para o pesquisador; possibilitar meios para estudar uma ampla variedade de 

fenômenos; gerar dados que podem ser comparados às informações coletadas em 

entrevistas ou questionários. Por outro lado, alguns problemas podem dificultar a 

coleta de dados nesse tipo de situação, tais como a imprevisibilidade de fatores e a 

inacessibilidade a alguns aspectos da vida cotidiana (MARCONI, LAKATOS, 2010, p. 

173).  

Após a manipulação da maquete, a entrevista individual foi utilizada para maior 

compreensão da organização dos ambientes pela pessoa surda. Nesta etapa foram 

realizadas entrevistas do tipo não-estruturada (ou despadronizada), pois a 

pesquisadora teve liberdade para abordar cada situação do modo mais adequado 
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àquele contexto, e visando esclarecer temas emergentes a partir do trabalho 

realizado. Na ocasião a participação de intérpretes foi fundamental, pois tratam-se de 

pessoas cuja função era ser o canal comunicativo entre a entrevistada e a 

pesquisadora. Ao invés de um intérprete oficial, optou-se por contatar intérpretes 

membros da família dos surdos participantes devido à aproximação pessoal e 

cotidiana entre ambos, o que contribuiu tanto para questões de confiabilidade entre 

ele e a pessoa surda como para questões de interpretação dos elementos 

relacionados à tomada de decisão.  

 

Confecção da maquete básica 

Para a elaboração da maquete física, foram utilizados como base os trabalhos 

de Imai (2009) e Zalite (2016). O mobiliário foi reproduzido a partir de 

dimensionamentos antropométricos básicos de Pronk (2003) e Neufert (2013) e com 

o uso de medidas fornecidas por fabricantes em sites de vendas de eletrodomésticos 

disponíveis na internet.  

Durante a escolha da escala a ser utilizada para o desenvolvimento da 

maquete, foram levadas em consideração duas questões importantes e antagônicas: 

a necessidade de uma maquete cujo dimensionamento permitisse um bom registro 

fotográfico e, ao mesmo tempo, fosse de fácil manuseio e transporte por parte da 

pesquisadora. A maquete foi construída, então, na escala de 1:10 para facilitar o 

entendimento e a manipulação de objetos em seu interior. Além disso, a eventual 

conversão de medidas da escala de 1:10 para a escala real é mais simples do que 

seria a conversão de 1:5 ou 1:20, por exemplo, facilitando a compreensão pelo usuário 

surdo diante de alguma questão. 

Para fabricação das paredes, foram feitas algumas adaptações do modelo 

utilizado como referência (IMAI, 2009; ZALITE, 2016) e foram utilizadas folhas de 

poliestireno expandido (EPS) de 9mm de espessura com revestimento em ambos os 

lados com folha de acetato na cor branca. A escolha do material levou em 

consideração a facilidade de manuseio e transporte (uso do EPS), assim como a 

resistência às múltiplas utilizações (uso do acetato). Foram também acrescentados 

imãs nas extremidades de cada face externa da parede, para fixação das paredes, 

que podem ser atraídas entre si assim como fixadas à base retangular, metálica, com 

dimensão total de 90x60cm (Figura 10). Esse sistema de apoio magnético permite 
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uma maior mobilidade das paredes, garantindo ainda a sustentação necessária tanto 

na base como em relação às outras paredes. 

Figura 10. Esquema de fixação das paredes da maquete por meio de a utilização de imãs (A) e 
de uma base metálica (B) 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 As paredes foram produzidas em 4 dimensões distintas: três módulos de um 

metro, extensíveis até um metros e noventa centímetros; quatro módulos de dois 

metros, extensíveis até três metros e noventa centímetros; três módulos de três 

metros, extensíveis até cinco metros e noventa centímetros e; quatro módulos de 

quatro metros, extensíveis até sete metros e noventa centímetros. As dimensões das 

extensões são facilitadas com a presença de uma régua-guia na parte superior da 

parede, possibilitando a visualização imediata do dimensionamento final da parede. 

Dessa forma, os módulos fornecem uma grande variedade de organização e 

disposição dos ambientes solicitados (Figura 11). 

Figura 11. Régua-guia para extensão da parede 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

As esquadrias foram elaboradas de modo a se sobrepor às paredes por meio 

de encaixe. Dessa forma, os participantes poderiam manipula-las de forma mais livre, 
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possibilitando várias opções de implantação (Figura 12). Nesse processo foram 

pensadas diferentes formas de esquadrias, tanto de portas como de janelas, criando 

um conjunto de opções.  

 

Figura 12. Encaixe das esquadrias sobre as paredes 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

O mobiliário utilizado foi elaborado de modo a tentar manter as caraterísticas 

mais próximas possíveis do real de modo a facilitar a compreensão e identificação das 

peças. Foram desenvolvidas 6 possibilidades diferentes de portas, alternando entre 

oitenta centímetros e um metro de largura, além da existência ou não de portais 

laterais em vidro. No total foram disponibilizadas quatorze portas a serem manipuladas 

(Quadro 2). Em relação às janelas a variedade foi ainda maior, pois consideramos 

duas divisões: janelas com peitoril tradicional, de um metro, e com peitoril elevado, 

acima de 1,10 metros, que poderiam ser instaladas na cozinha, possibilitando a 

instalação de armários acima dela. As dimensões variavam de 1,20 metros a 2,00 

metros de largura, com opções de divisões de duas a quatro folhas de vidro. No total, 

foram confeccionadas dezoito janelas (Quadro 3). 
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Quadro 2. Especificação das portas 

PORTAS 

Cód. Largura 
da folha 
de porta  

Largura 
Final 

Altura  Quant. Especificação 

P1 0,80m - 2,10m 3 Porta em madeira 

P2 1,00m - 2,10m 3 Porta em madeira 

P3 0,80m 1,00m 2,10m 2 Porta em madeira com visor lateral em vidro 

P4 1,00m 1,20m 2,10m 2 Porta em madeira com visor lateral em vidro 

P5 0,80m 1,20m 2,10m 2 Porta em madeira com visor lateral duplo em 
vidro 

P6 1,00m 1,40m 2,10m 2 Porta em madeira com visor lateral duplo em 
vidro 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 3. Especificação das janelas 

JANELAS 

Cód. Largura  Altura Peitoril  Quant. Especificação 

J1 1,20m 1,10m 1,00m 3 Janela de correr em vidro, duas folhas  

J2 1,50m 1,10m 1,00m 3 Janela de correr em vidro, duas folhas  

J3 1,60m 1,10m 1,00m 3 Janela de correr em vidro, quatro folhas  

J4 2,00m 1,10m 1,00m 2 Janela de correr em vidro, quatro folhas  

J5 1,20m 0,40m 1,10m 3 Janela de correr em vidro, duas folhas 

J6 1,80m 0,40m 1,10m 2 Janela de correr em vidro, duas folhas 

J7 2,00m 0,40m 1,10m 2 Janela de correr em vidro, quatro folhas 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

O material da simulação inclui, ainda, peças de mobiliário específicas para os 

três ambientes analisados: sala de estar, sala de jantar e cozinha (Quadro 4, Quadro 

5 e Quadro 6).  

 

Quadro 4. Mobiliário desenvolvido para a Sala de Estar  

SALA DE ESTAR 

Mobiliário Dimensões 
(LxAxP)cm 

Quant. Comum a outro 
ambiente 

CÓD. 

Sofá de 2 lugares 150x75x80 3 - E1 

Sofá de 3 lugares 210x75x80 1 - E2 

Poltrona 100x80x80 2 - E3 

Televisão 80x50x20 1 - E4 

Mesa de centro quadrada 90x30x90 1 - E5 

Mesa de centro retangular 90x30x40 1 - E6 

Mesa de canto 50x45x50 2 - E7 

Estante 60x180x50 3 Sala de jantar E8 

Rack 150x60x40 2 - E9 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 5. Mobiliário desenvolvido para a Sala de Jantar 

SALA DE JANTAR 

Mobiliário Dimensões 
(LxAxP) 

Quant. Comum a outro 
ambiente 

CÓD. 

Mesa Quadrada 130x75x130 1 - J1 

Mesa retangular 140x75x80 1 - J2 

Mesa circular 01 120x75 1 Cozinha J3 

Mesa circular 02 150x75 1 - J4 

Cadeiras 40x90x50 8 - J4 

Estante 60x180x50 3 Sala de Estar J5 

Buffet  1 - J6 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 6. Mobiliário desenvolvido para a Cozinha 

COZINHA 

Mobiliário Dimensões 
(LxAxP) 

Quant. Comum a outro 
ambiente 

CÓD. 

Geladeira 60x180x70 1 - C1 

Fogão de 4 bocas 50x80x60 1 - C2 

Fogão de 6 bocas 80x80x60 1 - C3 

Bancada com cuba 01 200x90x60 1 - C4 

Bancada com cuba 02 120x90x60 1 - C5 

Bancada de apoio 100x90x60 2 - C6 

Mesa circular 120x75 1 Sala de Jantar C7 

Mesa retangular 110x75x80 1 - C8 

Cadeiras 40x80x50 6 - C9 

Bancada com cooktop 180x90x60 1 - C10 

Armário alto 01 100x60x35 3 - C11 

Armário alto 02 60x60x35 1 - C12 

Armário vertical 50x180x40 2 - C13 

Microondas 50x30x40 1 - C14 

Fonte: Elaborado pela autora 

1.10 ESTUDOS INICIAIS 

Neste item da pesquisa iremos abordar os primeiros contatos com os usuários 

surdos e suas necessidades por meio do grupo focal com os pais, ouvintes, das PSs. 

e de entrevistas com profissionais do SUVAG para uma melhor compreensão do 

universo que esta pesquisa tenta abarcar. Serão descritas também as considerações 

sobre o estudo piloto realizado com uma pessoa surda, demonstrando as falhas e os 

acertos do primeiro contato com a maquete desenvolvida inicialmente. 

1.10.1 Grupo focal e entrevistas individuais 

Foram realizados dois grupos focais durante o mês abril, na sede do SUVAG 

do RN, no auditório da instituição, nos turnos matutino e vespertino. Cada grupo 
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contou com cerca de 10 participantes, a maioria mulheres, com idade (aparente) entre 

20 e 40 anos. Geralmente, eles acompanham as crianças para atividades no SUVAG, 

e costumam permanecer na “sala das mães” conversando ou realizando atividades 

manuais, algumas das quais são posteriormente comercializadas no bazar. Todas se 

mostraram solícitas, embora durante o encontro o foco da conversa às vezes 

divergisse para outros temas.  

A primeira sessão teve duração de 43 minutos, e a segunda de 36 minutos. 

Embora acreditássemos que um grupo focal não ocuparia mais que 30 minutos, já que 

as mães costumam permanecer no local por cerca de duas horas, o tempo da sessão 

não foi predefinido anteriormente, havendo a intenção de encerrá-la quando o debate 

começasse a tornar-se repetitivo, pois, segundo Gondim (2003), quando os grupos 

não são capazes de produzir novidades nas suas discussões é sinal de que se 

conseguiu mapear o tema para os quais a pesquisa foi dirigida.  

Após a apresentação e a explanação inicial da pesquisa, ao nos referirmos às 

mudanças nos ambientes de sua residência após a constatação da surdez (total ou 

parcial) da criança, eles afirmaram que esse fato não acarretou em nenhuma alteração 

espacial em suas residências.  

Quando questionados sobre a organização dos ambientes atualmente, e 

eventuais alterações, verificamos divergências nas respostas. Quatro pais relataram 

que a mudança nos ambientes causava desconforto e até “acessos de raiva” em seus 

filhos, enquanto que outros três pais afirmavam que os próprios filhos gostavam de 

modificar o espaço com certa frequência. Essa percepção confirma a literatura quanto 

a indicar que uma parte dos surdos sente segurança na organização e a falta dela 

provoca uma desordem também pessoal, enquanto que outra parte apresenta um 

certo cansaço quando a organização dos ambientes se mostra rígida e estática, 

havendo a necessidade de mudanças regulares. Não cabia a essa dissertação 

averiguar se a origem desses comportamentos está relacionada à percepção visual 

(aguçada com a perda auditiva) ou a características pessoais/comportamentais 

daqueles indivíduos (como impaciência, instabilidade emocional, e similares), 

investigação que seria mais pertinente à profissionais de fonoaudiologia, terapia 

ocupacional ou psicologia.  

Outro fator levantado foi a percepção visual associada a pontos de luz. Um dos 

pais destacou que, sempre que o seu filho desenhava, a iluminação, representada por 

lâmpadas, estava presente. Não foi relatada qualquer dificuldade de realização de 
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tarefas nem necessidades ambientais e organizacionais específicas para esse 

público.  

As diretrizes de projeto para pessoas surdas levantadas por meio de pesquisas 

bibliográficas (BAUMAN, 2014; HURLEY, 2016) e relatadas anteriormente nesse 

texto, foram apresentadas brevemente aos participantes na forma de indagações 

sobre o que poderia ser observado em casa. Eles, no entanto, não apontaram os 

elementos relatados como necessários (mesmo quando questionadas de forma 

direta). Durante a discussão, a única intervenção apontada como essencial aos seus 

ambientes residenciais foi a utilização de campainha luminosa, enfatizada em ambas 

as sessões. 

Supomos que esse resultado teve interferência de três fatores muito fortes 

nesses grupos:  

(i) o grau de surdez das crianças, ainda não extremo, pois a maioria apresenta 

alguma percepção sonora, obtida por meio da utilização de aparelhos, o que 

diminuir a necessidade de interferência na realização de muitas atividades.  

(ii) a situação financeira das famílias, a maior parte das quais mora em casas 

alugadas, sem muitas condições para alterá-las e, os que possuíam casa 

própria, não demonstraram ter condições financeiras para fazer modificações 

de maior porte;  

(iii) a adaptação das crianças e das famílias ao ambiente residencial, familiaridade 

que faz com que não percebam a necessidade de modificações.  

Tais fatores, especialmente o último, aumentam a percepção da importância da 

pesquisa em andamento, que pode contribuir não apenas com a compreensão do 

ambiente a ser desenvolvido pelo projetista, mas com uma maior preocupação com o 

entendimento do ambiente pela pessoa surda e por aqueles que convivem com ele, 

os quais muitas vezes não intuem que pequenas mudanças nos ambientes podem 

diminuir muito o desconforto vivenciado por esse público específico.   

Complementando os grupos focais, todos os profissionais entrevistados 

(educadores e assistentes sociais) comentaram itens como a necessidade de 

iluminação adequada nos ambientes, que deve ser mediana, ou seja, nem tão forte a 

ponto de provocar ofuscamentos, nem tão baixa a ponto de dificultar a visualização 

dos sinais de comunicação em LIBRAS.  

Eles também ressaltaram a importância de evitar problemas de reverberação 

nos ambientes, pois a maioria dos alunos utiliza aparelhos auditivos com sistema FM 
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(Frequência Modulada), no uso do qual o professor utiliza um transmissor (Smartlink) 

próximo à boca e o som é captado pelo receptor, utilizado pelos alunos, que dá ênfase 

à voz do mestre, permitindo que pessoa com limitações auditivas drible os ruídos 

externos e tenha uma facilidade de ouvir o que o docente diz. 

Outro item apontado como facilitador da “audição” foi a utilização de tablados 

que auxiliam na percepção sonora, além de ser um elemento de indicação de 

aproximação de pessoas devido a sua vibração.  

1.11 Estudo-Piloto 

Antes de iniciar a pesquisa mais ampla, foi realizado um estudo piloto do 

método a fim de conhecer, de modo antecipado, possíveis problemas durante a 

simulação da maquete e refletir sobre o método utilizado, analisando o seu 

direcionamento e a forma como as questões estão sendo exploradas. Dessa forma, 

os procedimentos podem ser corrigidos e aprimorados, garantindo um resultado mais 

consistente e fiel à pesquisa em questão. 

Durante o estudo foi possível identificar e validar a utilização da maquete como 

instrumento de coleta de dados, verificando a sua eficácia, assim como relatar itens 

como facilidade/dificuldade de manuseio e da compreensão da proposta. 

O piloto foi aplicado com apenas uma participante surda, em razão do prazo 

disponível e da limitação de participantes com surdez profunda disponíveis para 

participarem da pesquisa: apenas 8 pessoas.  A participante tem 36 anos, é casada 

com uma pessoa também surda e possui 2 filhos homens, ambos ouvintes, sendo o 

mais velho de 14 anos de idade e o mais novo de apenas 11 meses. Durante a 

participação, seu filho mais velho, fluente em LIBRAS, foi o intérprete, pois já havia 

uma facilidade de comunicação entre os dois. A entrevistada foi escolhida devido à 

disponibilidade da mesma, que se mostrou interessada em participar desde os 

primeiros contatos com a equipe do SUVAG. O estudo contou com a colaboração 

também de duas participantes, uma arquiteta e a mãe da pesquisadora, que 

auxiliaram no processo de coleta de fotos e filmagem. A sessão aconteceu na casa 

da participante e teve duração de cerca de noventa minutos. 

A maquete ficou apoiada sobre uma mesa da sala de jantar para permitir a 

visualização e a manipulação do mobiliário. Sobre a mesa foi colocada uma base em 
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madeira, quadrada, com revestimento em zinco de oitenta centímetros de largura, 

para permitir a fixação das paredes.  

 Para efeito dessa pesquisa, não foram considerados itens de conforto como o 

posicionamento da base em relação ao sol, assim como a incidência solar em suas 

paredes e janelas. Também não foram considerados ambientes próximos e suas 

ligações com os ambientes solicitados – onde ficaria a porta de acesso ao quarto ou 

do banheiro social, por exemplo. A ausência desses condicionantes permitiu à usuária 

organizar os ambientes de modo mais livre, considerando apenas aspectos internos 

e a relação dela com o mobiliário apresentado.   

 Durante a simulação foi observada a evolução da organização espacial até a 

sua finalização. Inicialmente, a usuária organizou o espaço de forma ampla, sem 

paredes divisórias dos ambientes. Não houve dificuldade percebida durante o 

processo de montagem do ambiente. A entrevistada iniciou a montagem pela 

organização dos sofás, um de frente para o outro, e posteriormente o ambiente de 

televisão, a sala de jantar e a cozinha. À medida que organizava, ela percebeu a 

necessidade de dividir o ambiente da cozinha, que passou a ser isolado. 

 

Figura 13.  Montagem final da maquete do estudo-piloto pela usuária surda 
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Fonte: Elaborada pela autora. 
 

Também foi observada a necessidade de padronização do tipo do mobiliário da 

cozinha, utilizando a mesma representação de puxadores e bancadas, pois durante a 

montagem a entrevistada escolhia os móveis a partir dessa padronização (Figura 14).  

Figura 14. Diferença de puxadores no mobiliário da cozinha. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Na cozinha, as indagações foram feitas sobre a preferência da utilização do 

cooktop, ao invés do fogão tradicional. A participante disse não ter compreendido bem 

a diferença, trocou a bancada por um fogão de 6 bocas, alegando a possibilidade de 

cozinhar uma quantidade maior de pratos ao mesmo tempo, e depois optou 

novamente pelo cooktop, informando a vantagem da presença de armários sob ele. 

No entanto, o seu posicionamento estava próximo à parede. Quando informada que 

ele poderia ser posicionado em outras áreas da cozinha, inclusive a área central, ela 

o inseriu nessa posição, alegando que poderia cozinha e conversar com o marido ou 

o filho ao mesmo tempo, coisa que não fazia em sua cozinha real, pois o fogão, voltado 

para a parede, impedia a realização de ambas as tarefas simultaneamente. Essa 

mudança de posição da bancada, agora tipo ilha, ocasionou também a mudança no 

posicionamento da mesa da cozinha, ocasionando outro problema que será relatado 

a seguir. 

Nessa etapa constatamos que seria necessário passar as informações prévias 

sobre cada mobiliário de modo mais detalhado, de forma a levar a uma melhor 

compreensão por parte dos participantes da pesquisa, inclusive sobre as 

possibilidades que aquele mobiliário pode gerar no ambiente.  
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Ainda sobre este ambiente, durante a entrevista também foi questionado sobre 

a preferência por algum tipo de mesa e a usuária informou que preferia mesas 

circulares, devido à ausência de cantos que possam ocasionar acidentes. Essa 

preferência, não relacionada à comunicação, muito presente nos estudos 

bibliográficos, foi associada à segurança necessária para o seu filho de apenas onze 

meses de idade. Outro item de preferência abordado foi em relação à disposição do 

mobiliário da cozinha, com gavetas ou com portas. A usuária optou pelo móvel com 

gavetas pois facilita a visualização geral daquilo que estiver guardado. 

 Após a montagem dos ambientes, ficou claro que a usuária não compreendia 

a relação espacial que envolve as portas, desconsiderando a sua área de giro. Foi 

observado que o local escolhido para a colocação da porta de acesso à cozinha não 

possibilitava a sua abertura, pois a mesa ficava logo após a porta. Nesse caso, foi 

pensado em desenvolver uma projeção, no piso, indicando a posição e área de 

abertura da porta. Outro caso similar, de problema de espacialidade, foi identificado 

na sala de estar, na qual a participante posicionou as duas poltronas, juntamente com 

duas mesas de apoio laterais, de modo a impedir a circulação nesse ambiente (Figura 

15). 

Figura 15. Problemas de espacialidade: A- Impossibilidade de abertura da porta da cozinha; 
B- Ausência de área de circulação/passagem 

 

   

Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 Quando questionada sobre esse ponto, a usuária disse não ter percebido e 

corrigiu o problema posteriormente, relocando o mobiliário e a porta.  
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Outro diferencial foi a disposição dos sofás. Inicialmente, a usuária organizou 

os sofás de dois e três lugares um de frente para o outro. Á medida que os ambientes 

foram se modificando, no entanto, o posicionamento dos mesmos também foi alterado, 

passando a ficar lado a lado, posição que permaneceu até a finalização da montagem 

dos ambientes. Durante a entrevista, foi feito o questionamento a respeito dessa 

situação, na qual a entrevistada não havia percebido a segunda mudança retornou os 

sofás à posição inicial, relatando que facilita a comunicação entre os usuários da sala 

de estar.  

 Em relação às esquadrias, a usuária optou pela utilização da porta externa mais 

ampla, de um metro de largura, com portal lateral em vidro. Essa escolha já era 

esperada, conforme estudos bibliográficos feitos previamente, pois possibilita a 

percepção de movimentos fora da casa, indicando a presença ou aproximação de 

alguém. No entanto, internamente foi utilizada uma porta tradicional, de oitenta 

centímetros de largura, sem a presença do vidro na lateral.    

 Após a montagem, foram verificados os mobiliários utilizados pela usuária 

surda de modo a não apenas a contabilizá-los, mas também a compreender se o 

mobiliário disponível conseguiu atender às necessidades dela. A seguir foi feito um 

levantamento da sua utilização, separando por ambientes (Quadro 7).  

 

Quadro 7.  Lista do mobiliário utilizado para o desenvolvimento da maquete física 

AMBIENTE MOBILIÁRIO QUANT. CÓDIGO 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 1 E1 

Sofá de 3 lugares 1 E2 

Poltrona 2 E3 

Televisão 1 E4 

Mesa de centro quadrada 1 E5 

Mesa de centro retangular 1 E6 

Mesa de canto 2 E7 

Estante 3 E8 

Rack 1 E9 

SALA DE JANTAR Mesa retangular 1 J2 

Cadeiras 6 J4 

Estante 3 J5 

COZINHA Geladeira 1 C1 

Bancada com cuba 01 1 C4 

Bancada com cuba 02 1 C5 

Bancada de apoio 2 C6 

Mesa circular 1 C7 

Cadeiras 4 C9 

Bancada com cooktop 1 C10 

Armário alto 01 1 C11 

Armário vertical 2 C13 

Microondas 1 C14 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Foi observado que a aplicação do estudo piloto, para simulação com maquete 

física tridimensional, foi realizada em um tempo relativamente curto (cerca de quarenta 

minutos de duração, menos do que previsto anteriormente, que era entre 60 e 90 

minutos), o que possibilita a sua execução sem muito esforço e com certa facilidade. 

Ficou claro, também, o interesse e entusiasmo da participante em concluir a 

simulação. 

MANIPULAÇÃO DA MAQUETE FÍSICA 

É importante salientar que a estruturação da metodologia, nesta pesquisa, foi 

baseada no estudo semiótico de Pierce, abordado anteriormente, no qual a etapa 01 

corresponde à primeiridade (adução), as etapas 02 e 03 à secundidade (indução) e a 

etapa 04 à terceiridade (dedução). Desta forma, esperávamos compreender os três 

tipos de raciocínio: (i) como as ideias surgem, por meio das possibilidades ofertadas 

para o desenvolvimento da maquete; (ii) a testagem das hipóteses de ambientes 

considerados apropriados e inapropriados para pessoas surdas por meio da 

montagem das duas configurações espaciais e; (iii) a conclusão das hipóteses por 

meio da possibilidade de mudança da proposta inicial após compreendidas as etapas 

anteriores. 

 Devemos considerar também que a semiótica aplicada ao projeto introduz 

aportes para resolver as questões decorrentes da preocupação da comunicação do 

produto a ser desenvolvido. Essa teoria fornece base para os projetistas resolverem 

as questões comunicacionais e de significação e tratar do processo de geração de 

sentido do produto – a sua semiose (NIEMEYER, 2006).  

Após a realização do estudo piloto e de discussões entre os membros da banca 

de qualificação, foram feitas algumas adaptações e mudanças visando uma melhor 

compreensão do universo em estudo. Antes do processo os participantes 

responderam a um pequeno questionário para melhor compreensão do seu perfil 

incluindo perguntas sobre: gênero, tempo de surdez, a quantidade de pessoas com 

quem divide a casa onde mora, realização de atividades domésticas (como cozinhar, 

dentre outros), e utilização de determinados utensílios domésticos (como cortinas e 

espelhos). Todas as informações foram anotadas e registradas. O procedimento 

adotou técnicas utilizadas em entrevistas com grupos onde um 

moderador/entrevistador interage junto ao usuário, outro fica responsável pelas 
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anotações e o último registra o processo com imagens e observa o comportamento 

do moderador e do entrevistado.  

A experiência passou, então, a ser realizada nas etapas a seguir.  

(i) Descrição dos objetivos e da importância de sua contribuição, notadamente 

sobre questões de compreensão do modelo e das possibilidades de contribuir 

com as definições de um projeto de habitação. A dinâmica da pesquisa era 

exemplificada, assim como foi mostrado o funcionamento da extensão das 

paredes, a escala utilizada e os mobiliários disponíveis para a utilização pela 

participante. Nesta etapa a(o) entrevistada(o) deveria desenvolver os três 

ambientes já identificados na pesquisa (sala de estar, sala de jantar e cozinha) 

com as peças de parede, portas, janelas e mobiliários disponibilizados. Esta 

etapa seguiu o mesmo procedimento realizado no estudo-piloto. Todo o 

procedimento foi devidamente monitorado e registrado por meio escrito e 

fotográfico. 

(ii) Após a realização do modelo anterior pela(o) participante, foi montado um 

modelo pré-desenvolvido pela pesquisadora simulando uma proposta dos três 

ambientes de inadequação à utilização por uma pessoa surda (Figura 16). O 

desenvolvimento deste modelo foi tomado como base diversas plantas baixas 

de apartamentos recém construídos na cidade de Natal, de quatro construtoras 

distintas7 , com áreas entre 71 a 110m². A escolha do recorte de área das 

edificações partiu da ideia de dimensionamento de apartamentos que 

contivessem, além da sala de estar, também uma sala de jantar, o que excluiria 

quase totalmente a possibilidade de trabalharmos com edificações de baixo 

padrão. 

 

                                            
7 As construtoras pesquisadas foram a BSPAR, com os edifícios Bacara e Royal Palms, a Colmeia com 
os edifícios Portamaris, Terramaris e Sport Gardens, a Ecocil, com o edifício Ecogarden e a Moura 
Dubeux , com os edifícios Abel Pereira e Alice Grilo.  



75  

 
 

Figura 16. Configuração espacial considerada inadequada para uma pessoa surda 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

LEGENDA: 

(A) O posicionamento dos sofás, um ao lado do outro, em formato de “L” dificulta a comunicação entre os 
surdos, pois eles precisam fazer o movimento de tronco/cabeça. 
(B) De modo semelhante, percebemos que a pessoa que estiver sentada no sofá de 3 lugares terá que 
se virar para assistir à tevê, ficando em uma posição desconfortável. 
(C) O posicionamento da janela, atrás do sofá e, consequentemente, da pessoa que o estiver ocupando, 
provoca uma sensação de ofuscamento, dificultando a leitura gestual e comunicação, indo contra o 
princípio de luz e cor proposto por Bauman (2014). 
(D) Os dimensionamentos das janelas dos três ambientes foram reduzidos de modo a proporcionar o 
mínimo de iluminação natural exigido pela legislação municipal, criando a necessidade de uma possível 
utilização de luz artificial nestes ambientes para se obter uma boa iluminação.  
(E) Foi proposta uma porta de folha cega para a entrada da edificação, pela sala de estar. Esta porta 
impede a visualização/percepção da presença de outras pessoas no exterior da casa. O mesmo estilo de 
porta foi colocado no acesso à cozinha. 
(F) A mesa escolhida para a sala de jantar foi uma retangular, com 6 cadeiras, dispostas em duas fileiras 
de 3, estando uma ao lado da outra. Utilizando um conceito semelhante ao da disposição dos sofás, as 
pessoas surdas necessitam virar-se para poder haver a comunicação em LIBRAS, gerando posições de 
desconforto.  
(G) A organização dos ambientes, compartimentados, dificulta a visualização dos espaços da casa, 
diminuindo a percepção dos acontecimentos dos outros cômodos pelas pessoas surdas. 
(H)  O posicionamento do fogão e da pia, no lado oposto à entrada da cozinha, impede a visualização, 
por quem os estiver utilizando, de quem entra no ambiente. Essa disposição também impede que a pessoa 
que estiver cozinhando e/ou lavando a louça, por exemplo, mantenha contato com outras pessoas que 
estejam na cozinha. 
(I) O posicionamento da janela da cozinha, na lateral do ambiente, dificulta a visualização durante as 
atividades domésticas, como cozinhar, lavar a louça ou fazer as refeições. 

 

Após a montagem era questionado à pessoa surda se ela identificava algum 

problema em relação à organização dos ambientes e do mobiliário. Em seguida 

eram mostrados, item por item, os pontos que, com base nos estudos teóricos 

realizados durante a pesquisa, poderiam ser considerados inadequados. 
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(iii) Neste item, de modo similar ao anterior, os ambientes eram montados, seguindo 

uma planta pré-estabelecida. No entanto, o modelo apresentado continha 

características favoráveis à utilização por uma pessoa surda (Figura 17).  

 

Figura 17. Configuração espacial considerada adequada para uma pessoa surda 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

LEGENDA 
(A) Os sofás, antes posicionados um ao lado do outro, foram reorganizados de modo a ficarem de frente 
um para o outro, facilitando a comunicação. Um dos sofás foi substituído por duas poltronas de modo a 
facilitar uma possível mobilidade entre o grupo.  
(B) Foi proposto um outro ambiente, separado, para acomodar a tevê, de modo que o sofá ficasse de 
frente para ela, melhorando a sua visualização. 
(C) A janela, antes posicionada atrás do sofá, agora está na lateral dos mesmos, melhorando a iluminação 
nas pessoas e evitando o ofuscamento de antes. 
(D) Os dimensionamentos das janelas dos três ambientes foram reduzidos de modo a proporcionar o 
mínimo de iluminação natural exigido pela legislação municipal, criando a necessidade de uma possível 
utilização de luz artificial nestes ambientes para se obter uma boa iluminação.  
(E) Para a entrada da edificação optamos por uma porta com visor lateral em vidro, que permite a 
visualização e percepção de pessoas do lado externo da casa. Essa opção deve ser utilizada em conjunto 
com a campainha luminosa, que também faz notar a presença de pessoas do outro lado da porta por meio 
de um sinal luminoso, que deve ser instalado em diversos cômodos da casa. 
(F) A mesa escolhida para a sala de jantar foi uma circular, também com 6 cadeiras, de modo a permitir 
uma perfeita visualização de todas as pessoas que estiverem sentadas à mesa, independentemente do 
local onde estiverem, garantindo, assim, as características de espaço e proximidade proposto por Bauman 
(2014). De modo semelhante, a mesa utilizada para as refeições mais íntimas diárias, junto à bancada 
que possuem a pia e o cooktop, também tem formato quadrado, que permite a disposição das cadeiras 
uma de frente para a outra. 
(G) A nova organização dos ambientes, de forma mais ampla e sem paredes divisórias, permite ao surdo 
a percepção do que está acontecendo nos outros ambientes da casa, além de facilitar a comunicação 
com pessoas em outros cômodos garantindo, assim, o alcance sensorial descrito por Bauman (2014) 
(H)  O posicionamento do fogão e da pia, agora posicionados na entrada da cozinha, possibilita a 
visualização, por quem os estiver utilizando, de quem entra no ambiente, assim como as atividades que 
estão sendo desenvolvidas nos demais ambientes. Essa disposição também permite que a pessoa que 
estiver cozinhando ou lavando a louça, por exemplo, mantenha contato, de modo simultâneo, com outras 
pessoas que estejam na cozinha. 
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Essa planta foi desenvolvida a partir dos estudos arquitetônicos de DeafSpace 

estabelecidos por diversos autores. Por ser um estudo comparativo com o 

anterior foi mantida uma aproximação da área total nos dois casos, com cerca 

de 41m².  

De modo similar ao item anterior, após a montagem era questionado à pessoa 

surda se ela considerava os itens abordados adequados a utilização por uma 

pessoa surda, sendo mostrados todos os itens abordados na Figura 17. 

Apesar de, em sua pesquisa, Bauman (2014) relatar a importância de utilização 

de cores de pouco contraste nos ambientes, nesta pesquisa optamos por não 

adentrar nessa questão cromática, dado o caráter qualitativo da investigação e 

o perigo de se adentrar em questões ligadas ao juízo de gosto pessoal, 

indesejável para a pesquisa. 

 

(iv) Após mostrados os modelos daqueles que seriam os ambientes ideais e 

inadequados para uma pessoa surda, a proposta desenvolvida pelo(a) 

participante na etapa 01 era refeita e a(o) entrevistada(o) podia fazer as 

alterações que considerasse necessárias, baseado nas explicações do que 

poderiam ser ambientes adequados ou inadequados a esse público específico. 

Neste ponto eram feitos questionamentos acerca da ideia inicialmente 

desenvolvida, assim como das alterações que porventura surgissem.  

1.12 EXPERIMENTOS  

 O modelo explicitado anteriormente foi aplicado em um processo de simulação, 

registrado por imagens, vídeo, áudio e anotações por escrito. Foram feitas doze 

simulações com diferentes usuários entre outubro e dezembro de 2017. Foram quatro 

entrevistados do sexo feminino e oito do masculino, com idade entre 20 e 45 anos. 

Cada simulação durou em média quarenta e cinco minutos. 

 Dado o caráter qualitativo da pesquisa, optamos por descrever, de forma bem 

detalhada, cada experimento, não declarando somente o resultado final, a fim de 

compreender melhor determinadas questões espaciais e de escolha, importantes para 

a nossa pesquisa, como mudanças de mobiliários e organização espacial durante as 

etapas de montagem dos ambientes.  
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1.12.1 Experiência 01    

O primeiro experimento ocorreu com uma pessoa do sexo feminino, de 20 anos 

de idade (Figuras 17 e 18). Ela mora com a mãe, ouvinte, mas que domina Libras. Ela 

iniciou o desenvolvimento dos ambientes pela parede da porta principal de acesso, 

seguindo pelas portas e janelas. As paredes de menores dimensões (1 metro) foram 

colocadas na horizontal, como uma espécie de corredor, mais baixo que as outras 

paredes, de modo que ela não interferisse na visualização dos demais ambientes. 

Durante a organização dos demais ambientes, essas “paredes baixas” foram 

retiradas. 

 O mobiliário utilizado na sala de estar contemplou dois sofás de dois lugares 

cada, dispostos um de frente para o outro e um rack com a tevê. As janelas foram 

posicionadas próximas aos sofás. Na cozinha foi feita uma divisória, simulando uma 

parede baixa, de modo semelhante ao retirado anteriormente, utilizada como 

elemento divisor do espaço sem a perda comunicação e da visão ampla dos 

ambientes adjacentes; a usuária optou por uma mesa redonda com três cadeiras, um 

fogão de 4 bocas, um balcão sem pia e a geladeira.   

 

Figura 18. Modelo montado pela participante 01 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Figura 19. Comunicação em LIBRAS com o auxílio da intérprete durante a experiência  

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Durante a montagem dos ambientes, a própria base metálica sobre a qual a 

maquete foi erguida serviu de delimitação externa dos ambientes pela participante, 

não sendo utilizadas, portanto, as paredes externas. Após ser questionada sobre isso, 

ela utilizou as paredes para fazer o fechamento, no entanto, ela manteve aberto o 

espaço final da cozinha. Segundo ela, seria o acesso à uma parte aberta da casa, o 

quintal. Um detalhe: todos os moveis foram encostados às paredes, permitindo o 

acesso livre pelos ambientes. 

 A entrevistada não identificou problemas no modelo apresentado na segunda 

etapa da pesquisa, mas ao serem explicados, concordou com todas as inadequações 

apontadas. Como sugestão, indicou que a pia deveria ser fora da cozinha, em um 

ambiente externo, e enfatizou que a janela localizada atrás das pessoas atrapalha a 

comunicação pois o ofuscamento gerado dificulta a leitura dos sinais. 

 Durante a explicação dos itens da 3ª Etapa concordou que o visor facilita a 

percepção da presença de alguém, mas que é fundamental a utilização de uma 

campainha luminosa para auxiliar nessa identificação. Ela comentou ter adorado a 

proposta e que não sabia que poderia desenvolver ambientes sem paredes de uma 

forma tão agradável. Ela ressaltou também que as janelas estão bem posicionadas 

em relação à localização das pessoas, sem causar ofuscamento. 

 Quando questionada sobre a presença de apenas uma poltrona na área de 

entrada, justificou não haver necessidade de outra, pois a interação social dar-se-ia 

na segunda sala e na cozinha. (Figura 20).  A ausência da parede de fechamento 

da cozinha indicou a abertura para uma área externa aberta (quintal) na qual ficariam 

as pias para lavagem de louça e roupa. Também afirmou que este ambiente externo 
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é importante para ela pois seria nele que ocorreriam as brincadeiras e socialização 

com os amigos8. 

Figura 20. Modelo montado pela participante 01 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 21. Proposta final da participante 01 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quando questionada sobre a utilização de cortinas, comentou não gostar muito 

por acumular muita poeira nos ambientes, mesmo aquelas do tipo persiana. Também

 relatou não sentir necessidade de mesa de centro ou de muito mobiliário nos 

ambientes. Apesar de ter concordado com a utilização de um fogão tipo ilha na 3ª 

proposta, não retirou o fogão tradicional de 4 bocas. Quanto aos armários, ela indicou 

                                            
8 Neste caso deve-se considerar o fator térmico do local estudado. As áreas externas, principalmente 
ao final da tarde, tendem a ser as mais utilizadas por apresentarem temperaturas mais agradáveis do 
que no interior das residências. 
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que prefere armários mistos, com portas e gavetas para melhor organização dos 

utensílios (Quadro 8). 

 

Quadro 8. Lista do mobiliário utilizado pela partcipante 01 no desenvolvimento da maquete 
física 

AMBIENTE MOBILIÁRIO QUANT. CÓDIGO 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 1 E1 

Sofá de 3 lugares 1 E2 

Poltrona 2 E3 

Televisão 1 E4 

Mesa de centro quadrada 1 E5 

Mesa de centro 
retangular 

1 E6 

Mesa de canto 2 E7 

Estante 3 E8 

Rack 1 E9 

SALA DE JANTAR Mesa retangular 1 J2 

Cadeiras 6 J4 

Estante 3 J5 

COZINHA Geladeira 1 C1 

Bancada com cuba 01 1 C4 

Bancada com cuba 02 1 C5 

Bancada de apoio 2 C6 

Mesa circular 1 C7 

Cadeiras 4 C9 

Bancada com cooktop 1 C10 

Armário alto 01 1 C11 

Armário vertical 2 C13 

Microondas 1 C14 

Fonte: Elaborado pela autora 

1.12.2 Experiência 02 

O segundo participante era do sexo masculino, com 34 anos de idade. Ele 

iniciou a montagem do espaço pelas paredes externas (fechamento) e depois colocou 

a porta principal e as janelas, seguida por uma repartição interna dos ambientes 

gerando o que, segundo ele, seriam 2 quartos. Após reafirmada a necessidade da 

montagem de apenas uma sala de estar e de jantar e uma cozinha, ele retirou as 

paredes que delimitariam os quartos (Figura 22).  
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Figura 22. Montagem do modelo proposto pelo participante 02 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Durante a segunda etapa, ele confirmou que a localização da porta e a posição 

do rack não eram adequados. No entanto, alegou não ver problema em relação à 

organização dos sofás (dispostos em forma de “L”). Indicou também a necessidade 

de mais janelas na cozinha para permitir uma maior ventilação neste ambiente. (Figura 

23) 

Figura 23. Explicação dos conceitos da etapa 02 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 O participante afirma que o modelo apresentado na terceira etapa possui uma 

boa organização, mas modificaria alguns itens, achando desnecessário o ambiente de 

estar somente com sofás, assim como a mesa de centro, sendo suficiente apenas 

aquele que está posicionado de frente para a tevê. Na cozinha, ele não colocaria a pia 

e o fogão juntos, pois alega que o fogão gera muito calor no ambiente e deveria estar 

distante dos demais mobiliários. Por esse motivo, afirma também que a janela deveria 

estar próxima a ele (de preferência logo acima) minimizando esse desconforto térmico, 

por isso não vê a necessidade de o fogão ficar de frente às outras pessoas; Ele optaria 

também pela presença do balcão de separação entre a cozinha e a sala de jantar, 

mas sem as cadeiras, garantindo mais privacidade aos ambientes. 

 Após a remontagem da proposta da primeira etapa, ele trocou o fogão de lugar 

e a posição da janela da cozinha. Também foi alterada a posição dos sofás e retirada 

a poltrona, que foi posicionada na área externa da casa, simulando a criação de uma 

varanda na área de entrada do modelo. Ele inverteu a posição da janela na sala de 

jantar e incluiu a tevê e o rack (eles não foram utilizados na primeira proposta porque 

o entrevistado não havia identificado o protótipo). A disposição da geladeira e armário 

alto também foi alterada, deixando-os lado-a-lado (Quadro 9). O ambiente da sala de 

jantar não foi desenvolvido pelo participante. 

Figura 24. Propostas desenvolvidas pelo participante 02 durante a primeira e a 

quarta etapa, respectivamente. 

  

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quando questionado sobre a preferência dos armários da cozinha, relatou a 

necessidade e portas e gavetas para melhor organizar os utensílios. Relatou que 

gosta de cortinas, mas apenas pelo apelo estético. 

 Informou também que gosta muito de espelhos e que eles devem ficar na sala 

de estar, logo na entrada da casa, para as pessoas se arrumarem ao chegarem ou ao 

saírem da residência. 

 

Quadro 9. Lista do mobiliário utilizado pelo participante 02 no desenvolvimento da maquete 
física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 01 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

COZINHA Mesa quadrada 01 J1 

Cadeiras 04 C9 

Fogão 4 bocas 01 C2 

Geladeira 01 C1 

Bancada com cuba 01 C4 

Armário vertical 01 C13 

Bancada de apoio 01 C6 

Armário alto 01 01 C11 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J5 

Janela de correr em vidro, quatro folhas 02 J4 

PORTAS Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1.12.3 Experiência 03: 

 A terceira pessoa surda a participar era do sexo masculino, com 27 anos de 

idade. Ele é casado e atualmente mora com a mulher, também surda, com quem tem 

um filho de 1 ano de idade, ouvinte. Ele iniciou a montagem dos ambientes pelas 

paredes de fechamento, seguindo por várias divisórias de ambientes. Colocou as 

portas e janelas (Figura 25). 

 A escolha do mobiliário deu-se, logo de início, pelo sofá de 2 lugares e o rack 

com tevê. Durante a montagem, ele optou pelo fogão de quatro bocas e uma mesa 

retangular pequena com quatro cadeiras para a cozinha. Assim como o participante 

anterior, ele delimitou o espaço dos quartos, mas, de modo antagônico àquele, 
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permaneceu com esses espaços, apenas reduzindo-os um pouco, mesmo após ser 

reafirmado que estes ambientes seriam desnecessários para a dinâmica (Figura 26). 

O acesso para a casa se dava por um hall de entrada seguido pela sala de estar e 

cozinha, sem a montagem da sala de jantar. 

 

Figura 25. Processo de explicação da dinâmica pela intérprete de LIBRAS 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Figura 26. Etapas de organização dos ambientes pelo participante 03 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Ao ser questionado, inicialmente, sobre o modelo proposto na segunda etapa 

ele afirmou não identificar problema algum com a organização dos espaços e 

disposição do mobiliário, mas após a explicação, concordou com a maior parte dela, 

relatando apenas não ver problema na escolha da mesa retangular para a sala de 



86  

 
 

jantar. Ainda durante a explicação ele tenta organizar a cozinha de modo a evitar que 

a pia e o fogão fiquem do lado oposto à entrada, melhorando o campo de visão. Um 

ponto interessante durante essa etapa foi o questionamento feito por ele da 

necessidade da sala de jantar, pois o mesmo alegou que já havia uma mesa na 

cozinha e ela seria suficiente para acomodar todos durante as refeições. 

 Durante a terceira etapa ele concordou com os itens levantados e comentou 

que a posição das janelas estava favorável, podendo ser utilizadas cortinas caso 

necessário (Figura 27). 

 

Figura 27. Comunicação do participante 03 durante o processo de explicação da 3ª etapa. 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 Após ter a sua proposta inicial remontada, na quarta etapa, ele fez muitas 

alterações como a mudança da disposição do sofá e da tevê, colocando-o de frente 

para a porta de acesso, a retirada das divisórias internas, separando os antigos vãos 

e a criação de uma nova compartimentação para fazer uma cozinha com acesso por 

uma porta para a sala de estar (Figura 28). 

 Após as etapas anteriores, nas quais ele compreendeu que a mesa utilizada na 

sala de jantar atenderia melhor caso ele recebesse visitas e aumentasse o número de 

pessoas à mesa, ele a incluiu aos demais ambientes, optando por uma mesa redonda 

com sete cadeiras. O fogão foi mantido em uma posição oposta à entrada da cozinha, 

mas ele o troca por um cooktop.  

    



87  

 
 

Figura 28. Comparação entre a proposta inicial  
(etapa 1) e a final (etapa 2) do participante 03 

  

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Quadro 10. Lista do mobiliário utilizado pelo participante 03 no 

desenvolvimento da maquete física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 01 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

COZINHA Mesa retangular 01 C8 

Cadeiras 04 C9 

Fogão 4 bocas 01 C2 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 01 C6 

Armário alto 01 01 C11 

   

   

SALA DE JANTAR Mesa retangular 1 J2 

Cadeiras 6 J4 

Estante 3 J5 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J5 

Janela de correr em vidro, quatro folhas 02 J4 

     

PORTAS Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P5 

Fonte: Elaborado pela autora 
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1.12.4 Experiência 04: 

A quarta experiência foi realizada com uma pessoa do sexo feminino com 26 

anos de idade que não gosta de cozinhar e mora sozinha com a mãe, que prepara 

todas as refeições da casa. Ela iniciou a montagem da maquete pelo fechamento 

externo dos ambientes, circundando a base retangular. Passou, então, a colocar o 

mobiliário da sala e a cozinha, cujos ambientes foram separados por uma parede, 

retirada e recolocada em seguida. Durante o processo ela alegou ter muita dificuldade 

para escolher os mobiliários e montar os ambientes, ficando em dúvida várias vezes 

durante a montagem.  

 Na sala de estar foi escolhido o conjunto de sofás de 2 e 3 lugares, dispostos 

inicialmente em formato de “L”, mas modificado de modo a ficarem um de frente para 

o outro. Na cozinha, a dúvida frequente relatada se apresentou na mudança de 

posição frequente da geladeira e do armário alto, além da substituição da mesa 

retangular por uma redonda.  Durante a montagem, um dos lados externos do 

ambiente permaneceu sem parede, que só foi inserida ao final da escolha do 

mobiliário da cozinha e da sala de estar, não sendo desenvolvida, a montagem da 

sala de jantar. 

 

Figura 29. Processo de montagem dos ambientes pela participante 04 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Em relação às esquadrias escolhidas, ela optou por janelas grandes, de 4 

folhas para a cozinha, colocando uma menor, de apenas 2 folhas na sala de estar. 

Optou também pela porta maior com visores duplos para a entrada, na sala, e duas 

portas na cozinha, sendo uma de acesso à sala de estar e outra à área externa da 

casa, também utilizada para saída do lixo. 
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Ao ser questionada sobre os possíveis problemas do modelo montado na 

segunda etapa, a participante relatou não identificar problema algum e, ao ser 

informada sobre as áreas problemáticas, alegou não haver problema em relação à 

posição dos sofás; também declarou não ver problema algum em relação à posição 

da janela, afirmando que utilizaria uma cortina caso houvesse necessidade. Na 

cozinha, relatou que quando a pessoa estivesse cozinhando ou lavando a louça 

deveria ser chamada a atenção por meio do tato (uma batida no ombro, por exemplo) 

e que esse gesto não causaria problema para a pessoa surda. 

No entanto, apesar de não identificar muitos dos problemas apontados na 

segunda etapa, durante a explicação da organização dos ambientes na terceira etapa, 

concordou com todos os itens abordados pela pesquisadora.  Ela alegou que a 

posição dos sofás, um de frente para o outro, facilita a comunicação entre eles, assim 

como a mesa circular na sala de jantar. A retirada de paredes divisórias entre os 

ambientes também foi considerada uma estratégia positiva, pois permite a percepção 

total do espaço, assim como revela a aproximação de alguém. Um ponto levantado 

em relação ao posicionamento das janelas quando comparado ao modelo anterior é 

que a sua disposição no primeiro layout, por trás do sofá, dificulta a sua abertura, além 

de não permitir uma boa visualização do ambiente externo. No modelo correto, não 

haveria esse problema, pois o acesso à janela foi facilitado. Concordou também 

quanto à questão de luminosidade em excesso, que pode dificultar a comunicação. 

Após ver os modelos anteriores a entrevistada remontou o seu modelo inicial e 

tomou como referência a organização mostrada na terceira etapa, na tentativa de 

reproduzi-la. E depois de ser questionada sobre as mudanças, ela relatou que a 

organização do segundo layout mostrado apresentou as melhores soluções. Dentre 

as mudanças realizadas, vimos a inclinação do posicionamento das poltronas, antes 

dispostas em paralelo, a troca da mesa da sala de jantar por uma mesa circular, além 

da utilização do cooktop em um balcão tipo “ilha”, de modo a permitir uma maior 

visibilidade dos ambientes durante o processo de cocção ou lavagem dos pratos.   
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Figura 30. Proposta inicial (etapa 1) da participante 04 e após as mudanças (etapa 4)  

   

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 11. Lista do mobiliário utilizado pela participante 04 no desenvolvimento da maquete 
física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 01 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

Poltrona 2 E3 

Mesa de canto 1 E7 

Mesa de centro quadrada 1 E5 

COZINHA Mesa retangular 01 C8 

Cadeiras 02 C9 

Bancada com cooktop 1 C10 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 01 C6 

Armário alto 01 02 C11 

Microondas 01 C14 

Armário vertical 2 C13 

SALA DE JANTAR Mesa circular 01 1 J3 

Cadeiras 4 J4 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J5 

Sala de Estar Janela de correr em vidro, quatro folhas 01 J7 

PORTAS Cozinha Porta em madeira 01 P2 

Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P5 
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1.12.5 Experiência 05: 

A quinta experiência foi com uma pessoa do sexo feminino, surda de nascença, 

que mora com a mãe, ouvinte, com quem desenvolve uma comunicação básica em 

LIBRAS. Durante a montagem dos ambientes na primeira etapa ela iniciou pelas 

paredes de fechamento externo, utilizando a sua casa como referência. Apesar da 

referência ser muito íntima da participante, ela relatava com frequência dificuldade de 

lembrar da distribuição dos espaços, assim como a mobília de cada um deles para 

reproduzi-los na maquete. Após várias tentativas ela decidiu iniciar um ambiente novo, 

sem a referência inicial, subdividindo o espaço inicial em dois ambientes: a sala de 

estar e a cozinha (Figura 31).  

Figura 31. Processo de montagem dos ambientes pela participante 5 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Na organização da sala de estar ela dispôs os sofás de 2 e 3 lugares um ao 

lado do outro, formando um ângulo de 90°, estando um deles (3 lugares) de costas 

para a porta de entrada principal. O sofá menor foi colocado de frente para a janela, 

diante de uma mesa de centro e dois puffs9. Na cozinha ela optou pela utilização de 

um cooktop e uma mesa retangular com 4 cadeiras. Assim como algumas das 

experiências anteriores, o modelo criado não apresenta sala de jantar. 

Inicialmente, ao ser questionada sobre a organização espacial da segunda 

etapa ela não mostrou a identificação de problemas. Todos os ambientes estavam 

bons. Após a descrição dos pontos problemáticos, a entrevistada concorda com todos 

os pontos levantados. Quanto ao posicionamento da pia e do fogão, disse que a 

                                            
9 Originalmente, o mobiliário utilizado como puff é uma mesa de canto. 
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pessoa surda que estivesse utilizando um desses espaços teria que ser chamada por 

meio de um toque, pois esta estaria de costas para a entrada do ambiente. 

Ao ser informada, já na etapa 3, sobre os pontos positivos da organização de 

cada ambiente ela concordou com todos eles, afirmando que o ambiente aberto facilita 

a comunicação e percepção dos demais espaços da casa. 

Após a remontagem do modelo original criado na primeira etapa a participante 

retira a parede divisória entre a cozinha e a sala de estar, criando um ambiente mais 

amplo. Quando questionada sobre o posicionamento do sofá, de costas para a entrada 

do ambiente ela notou que não seria uma disposição interessante e inverteu a posição 

dos sofás, colocando-o de frente para a entrada, mas ainda permanecendo com a 

disposição em formato de “L”. Além disso, ela acrescenta duas poltronas à sala de 

estar, alegando que daria mais mobilidade às pessoas, além de permitir uma melhor 

visualização de quem estivesse sentado. 

Figura 32. Propostas desenvolvidas pela participante 05 na primeira e quarta etapas, 
respectivamente 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Quadro 12. Lista do mobiliário utilizado pela participante 05 no desenvolvimento da maquete 

física 
MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

 Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

Poltrona 02 E3 

Mesa de centro quadrada 01 E5 

COZINHA Mesa retangular 01 C8 

Cadeiras 04 C9 

Bancada com cooktop 01 C10 

Geladeira 01 C1 
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Bancada de apoio 01 C6 

Armário alto 01 01 C11 

Microondas 01 C14 

Armário vertical 01 C13 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J2 

Sala de Estar Janela de correr em vidro, quatro folhas 01 J7 

Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J6 

PORTAS Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral em vidro 01 P4 

Fonte: Elaborado pela autora 

1.12.6 Experiência 06: 

A sexta pessoa surda a desenvolver a maquete era do sexo masculino e possui 

27 anos de idade. Surdo desde nascença, ele gosta de cozinhar e mora com a avó, 

com quem se comunica em LIBRAS. O início da primeira etapa deu- se pela 

montagem das paredes externas, seguida pela utilização de uma porta com visor 

lateral e janelas grandes, de 4 folhas, para o ambiente da sala de estar. Na lateral da 

porta ele posicionou o sofá de 3 lugares e, em frente, a tevê com uma mesa de centro 

pequena. Somente após a montagem da sala que ele inseriu uma parede passando a 

dividir este ambiente da cozinha. Ainda na sala, colocou uma mesa com uma cadeira, 

ao lado do rack, próximo aos sofás, indicando um local de estudo. O mobiliário da 

cozinha consistiu em um cooktop, um fogão de 6 bocas, bancadas de apoio, uma 

mesa retangular com quatro cadeira e dois armários, sendo um alto e outro vertical. 

Ele utiliza uma única janela em toda a maquete, colocando-a ao lado da porta de 

entrada 

Figura 33. Processo de montagem dos ambientes pela participante 6 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Durante a abordagem da segunda etapa, afirma que está tudo bem com a 

disposição e organização dos ambientes, mas após ser alertado contra os pontos 

negativos, concordou com todos, sem exceção. 

De modo semelhante à etapa anterior, concorda com todos os itens levantados 

nesta etapa da pesquisa (4), alegando que todos eles realmente contribuem para uma 

melhor interação e diálogo dentro da casa. Após a remontagem do ambiente proposto 

por ele, ele retira a parede divisória entre a sala de estar e a cozinha e posiciona, em 

seu lugar, uma parede na horizontal, fazendo a vez de uma parede baixa, que separe 

os ambientes, mas sem retirar a visibilidade. Acrescenta ainda um móvel na sala para 

guardar objetos (quando questionado), percebe a presença do cooktop e do fogão na 

cozinha, retirando este último. Na sala de estar ele inverteu a posição do sofá, 

colocando-o de frente para a porta, permitindo a visibilidade de quem entrasse na casa 

e substituiu a mesa retangular por uma mesa circular grande na intenção de aumentar 

o número de ocupantes. Finalizando, colocou a janela da sala na cozinha, onde antes 

não havia. 

 

Figura 34. Proposta inicial da participante 06 e após as mudanças 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Quadro 13. Lista do mobiliário utilizado pelo participante 06 no desenvolvimento da maquete 
física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 01 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

 Poltrona 2 E3 

Mesa de canto 1 E7 

Mesa de centro quadrada 1 E5 

COZINHA Mesa rectangular 01 C8 

Cadeiras 02 C9 

Bancada com cooktop 1 C10 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 01 C6 

Armário alto 01 02 C11 

Microondas 01 C14 

Armário vertical 2 C13 

SALA DE JANTAR Mesa circular 01 1 J3 

Cadeiras 4 J4 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J5 

Sala de Estar Janela de correr em vidro, quatro folhas 01 J7 

PORTAS Cozinha Porta em madeira 01 P2 

Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1.12.7 Experiência 07: 

A sétima pessoa a participar do experimento era do sexo masculino e tinha 21 

anos de idade. Ele é surdo de nascença e mora atualmente com a mãe. Ele iniciou a 

maquete com uma parede no centro da base, escolhendo uma porta com visor, mas 

trocando-a, logo em seguida, por uma de folha cega. O primeiro ambiente a ser 

montado foi a cozinha, na qual ele colocou duas paredes de um metro de largura 

deitadas, transmitindo a ideia de parede baixa. Ao ser questionado sobre a 

organização dos ambientes ele informou que estava tentando reproduzir a casa onde 

mora. O mobiliário da cozinha contemplou somente uma mesa retangular maior com 

6 cadeiras e um fogão tradicional de 4 bocas. Durante a montagem deste ambiente, 

não optou pela utilização da bancada com a pia relatando, ao ser indagado pela 

pesquisadora, que a mesma se encontraria na área externa da casa, no quintal.  
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Já na sala de estar ele optou por apenas um sofá de 2 lugares e houve a 

separação entre a sala de tevê e a de estar. Ele considerou o limite da base metálica 

como limite também da edificação que estava sendo montada, por isso não indicou as 

paredes externas. Mesmo sendo solicitados apenas os ambientes da cozinha, sala de 

estar e de jantar, o entrevistado representou os espaços que seriam destinados a dois 

quartos.   

 

Figura 35 . Montagem dos ambientes pelo participante 08 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Durante a segunda etapa ele afirmou não identificar problema algum na planta 

apresentada, mas após ser informado, item a item, dos pontos problemáticos, ele 

confirma e concorda com todos eles, aceitando também os itens abordados na terceira 

etapa, sendo considerados por ele como apropriados para um ambiente para uma 

pessoa surda. Ele comentou ainda que prefere as janelas maiores para maior entrada 

de iluminação e ventilação naturais e caso haja luz excessiva, ele utilizaria uma cortina 

para minimizar o problema.  

Ao retomarmos à planta produzida na primeira etapa, a modificação a ser feita 

por ele foi o acréscimo das paredes externas, antes inexistentes. As janelas também 

foram trocadas por outro modelo, mais amplo, e foi inserida uma porta na cozinha, 

dando acesso a uma área externa. No entanto, no que diz respeito à organização 

espacial, nada foi alterado. 

Ao ser indagado sobre a ausência de janela na cozinha, o participante alegou 

que não havia problema e que na casa dele não havia janela na cozinha, pois 

quebravam com facilidade (problemas relacionados à segurança do bairro onde 

mora). No entanto, as janelas da sala foram ampliadas, não sendo relatado este 

problema de segurança. O entrevistado informou também que utiliza a sala de estar 
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da sua casa, mas a tevê fica no quarto da mãe. A cozinha é o ambiente da casa mais 

utilizado para conversas e socialização, talvez por isso haja uma preocupação maior 

relacionado à segurança desse espaço em específico. Após averiguar o 

posicionamento das pessoas no sofá, ele insere outro, colocando-os um ao lado do 

outro, em formato de “L”, estando um deles de costas para a porta de entrada o que, 

para ele, não geraria problema para identificar a presença ou chegada de algum 

visitante, pois é a mãe, ouvinte, quem sempre abre a porta na casa.   

 

Figura 36. Mudanças feitas durante a etapa 04 na maquete elaborada pelo participante 07 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

Quadro 14. Lista do mobiliário utilizado pelo participante 07 no desenvolvimento da maquete 
física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 01 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

Poltrona 2 E3 

Mesa de canto 1 E7 

Mesa de centro quadrada 1 E5 

COZINHA Mesa rectangular 01 C8 

Cadeiras 02 C9 

Bancada com cooktop 1 C10 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 01 C6 

Armário alto 01 02 C11 

Microondas 01 C14 

Armário vertical 2 C13 

SALA DE JANTAR Mesa circular 01 1 J3 

Cadeiras 4 J4 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

PORTAS Cozinha Porta em madeira 03 P2 

Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P5 

Fonte: Elaborado pela autora 
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1.12.8 Experiência 08: 

A oitava experiência foi desenvolvida por uma pessoa do sexo masculino, com 

24 anos de idade, surdo de nascença, que divide a casa com a mãe e o padrasto. 

Assim como a maioria dos participantes anteriores, a organização da maquete teve 

início com o fechamento externo pelas paredes no formato da base, retangular, 

seguido pelas divisórias internas. Também de modo semelhante a outras 

experiências, ele projetou dois quartos, e mesmo após a ratificação da necessidade 

de apenas três ambientes ele os manteve, assim como o espaço destinado ao 

banheiro. Quando questionado sobre a referência utilizada para a construção dos 

ambientes, ele afirmou não estar reproduzindo a sua residência. 

Durante o processo de montagem ele alegou certa dificuldade para subdividir 

os espaços dos ambientes solicitados e após a delimitação dos ambientes iniciou a 

inserção das esquadrias nos quartos e, em seguida, na sala, optando sempre por 

janelas grandes, de quatro folhas. Em relação às portas, optou por uma com visor 

lateral duplo para o acesso principal (Figura 37). 

 

Figura 37. Divisão inicial dos ambientes pelo participante 08 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 
Por decidir manter os ambientes não solicitados (quartos e banheiro), não 

houve parede suficiente para finalizar o fechamento dos quartos, mas mesmo assim 

ele optou por manter as portas de acesso a eles, mesmo sem paredes (Figura 38) 
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O mobiliário da sala de estar foi composto pelo conjunto de sofás de dois e três 

lugares, um ao lado do outro, formando um ângulo de 90°. Houve uma troca do 

posicionamento dos sofás para um melhor ajuste ao espaço pré- definido. Na cozinha, 

iniciou a organização do mobiliário pela geladeira e um fogão de seis bocas. A mesa 

escolhida por ele para este ambiente foi uma retangular com quatro cadeiras. Devido 

à quantidade de ambientes criados sobre a base, ao colocar a pia teve que adentrar 

um pouco no espaço destinado ao banheiro. 

Durante a segunda etapa da pesquisa, ao ser indagado sobre o ambiente 

montado pela pesquisadora, não foram identificados problemas, mas após a 

explicação dos itens considerados inadequados para uma pessoa surda, o 

participante concordou com todos, se mostrando surpreso e se questionando como 

não havia pensado nessas soluções antes. Na etapa seguinte ele também acedeu 

com os itens levantados, no entanto considerou inadequado o posicionamento do 

cooktop, próximo à mesa, por se tratar de um eletrodoméstico que emana muito calor, 

elevando a temperatura desta parte da cozinha. 

Ao retomamos à sua proposta inicial ele relatou, rapidamente, que a sua 

proposta estava completamente inadequada. Iniciou as alterações retirando as 

paredes que dividiam os quartos e inserindo o fechamento externo dos ambientes 

(retângulo). A disposição dos sofás, em formato de “L” foi mantida, com a alegação de 

não haver problema quanto a isso e o fogão tradicional, de seis bocas, foi substituído 

pelo cooktop, mas na mesma localização do anterior, sobre uma bancada junto à 

parede. A mesa retangular foi mantida, mas após ser questionado em relação à 

possível dificuldade de comunicação, a substituiu por uma mesa circular maior, com 

capacidade para oito pessoas. Não foi desenvolvido o ambiente da sala de jantar. 

 

Figura 38. Comparação de organização dos ambientes desenvolvidos nas etapas 01 e 04, 
respectivamente, elaboradas pelo participante 08 

 

Fonte: Elaborado pela autora 



100  

 
 

 
Durante a montagem da maquete o comparte expôs gostar de janelas grandes, 

que permitam uma ventilação adequada aos ambientes e uma maior visualização da 

parte externa da casa, alegando também gostar de cortinas, usando-as apenas 

quando necessário, caso haja uma incidência de luz muito intensa no ambiente. 

 
Quadro 15. Lista do mobiliário final utilizado pelo participante 08 no desenvolvimento da 

maquete física 
MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 01 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

Mesa de centro quadrada 01 E5 

COZINHA Mesa Circular 02 01 C8 

Cadeiras 08 J4 

Bancada com cooktop 01 C10 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 02 C6 

Armário alto 01 02 C11 

Microondas 01 C14 

Armário vertical 01 C13 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J6 

Sala de Estar Janela de correr em vidro, quatro folhas 01 J4 

PORTAS Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P5 

Fonte: Elaborado pela autora 

1.12.9 Experiência 09: 

A nona experiência foi desenvolvida por um surdo de nascença do sexo 

masculino, com 27 anos de idade. Ele mora em uma casa com a esposa, também 

com surdez profunda, com quem tem um filho de 2 anos de idade, ouvinte. A iniciação 

da montagem da maquete também teve início pelo fechamento externo dos 

ambientes, reproduzindo a sua casa, indicando o local do seu quarto e do filho. Sem 

preocupação com a escala, ele indicou a posição da garagem. Devido ao excesso de 

ambientes criados, ao final do experimento faltaram paredes, mas as ausências delas 

foram apontadas por ele como se existissem. Ele inseriu portas de folhas cegas nos 

quartos e no banheiro e a porta de acesso principal possuía visor duplo. 
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Figura 39. Montagem dos ambientes pelo participante 9 

 

Fonte: elaborada pela autora 

O mobiliário geral foi composto por um sofá de 2 lugares na sala de estar, na 

lateral da porta de entrada, uma mesa retangular com quatro cadeiras na cozinha e 

um fogão de 6 bocas. Inicialmente ele também não alocou a pia na cozinha, indicando-

a na área externa da casa, mas após ser questionado sobre sua ausência, inseriu o 

módulo de bancada com a pia neste ambiente. 

Na apresentação da etapa 02 o participante informou que considerava aquele 

ambiente adequado para a utilização de uma pessoa surda, mas durante a explicação 

de cada ponto considerado problemático, concordou com todos e em vários 

momentos se mostrou surpreso com as explicações, utilizando a expressão: -“é 

verdade!”. 

Já na terceira etapa ele concordou com alguns itens, mas questionou o espaço 

aberto entre as salas e a cozinha. Para ele haveria a necessidade de separar esses 

espaços, mesmo que isso implicasse na perda visual. Também alegou que não 

haveria necessidade de uma mesa menor no espaço da cozinha, já que havia outra 

mesa maior próxima a ela. Quando apontado o item do dimensionamento das janelas, 

ele comentou que também prefere janelas maiores, pois facilita e amplia a capacidade 

de ventilação no ambiente. 

Apesar de ter concordado com tudo o que foi exposto nas etapas anteriores, o 

participante relatou, ao retomarmos à proposta inicial dele, que não mudaria nada. 

Quando questionado sobre o motivo de não utilizar um centro de mesa, este se 

apegou ao fato de ter um filho pequeno, que poderia causar um acidente. 
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Figura 40. Proposta final, após as mudanças, do participante 9 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Após ele alegar que utilizava de forma frequente a sala de estar, a 

entrevistadora perguntou sobre como se dava a comunicação neste ambiente, já que 

nele só possuía um sofá de dois lugares e se o fato das suas pessoas se posicionarem 

uma ao lado da outra não atrapalharia, mas ele respondeu que não havia problema e 

que “estava bom daquele jeito”. Após a pergunta, ele trocou o sofá por duas poltronas, 

colocando-as levemente de frente uma para a outra.  

Durante este questionamento, o colega dele, entrevistado anteriormente, tentou 

confirmar que a posição do sofá para se comunicar era ruim e que havia a 

necessidade de sempre está virando o pescoço e/ou o corpo, mesmo assim ele 

manteve a ideia inicial de que não havia problema.  

O entrevistado foi questionado também quanto à ausência de janela na sala e 

após isso ele colocou uma janela, alegando que realmente seria melhor com a janela, 

que permitia maior entrada de iluminação e ventilação no cômodo. 

 

 

Quadro 16. Lista do mobiliário utilizado pelo participante 09 no desenvolvimento da maquete 
física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Poltrona 02 E3 

COZINHA Mesa rectangular 01 C8 

Cadeiras 04 C9 

Fogão de 6 bocas 01 C6 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 01 C6 
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ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J2 

Sala de Estar Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J2 

PORTAS Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P5 

Porta em madeira 02 P1 

Porta em madeira 01 P2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1.12.10 Experiência 10: 

A décima participante ficou surda ainda na primeira infância, devido a um 

acidente doméstico, é do sexo feminino e possui 45 anos de idade. Ela mora sozinha 

e gosta muito de cozinhar, o que demonstra uma relativa utilização da cozinha de sua 

residência. Ela inicia a montagem dos ambientes por uma parede e uma porta de 

acesso com o visor lateral. Após fazer o fechamento externo retangular, monta um 

hall de acesso e insere paredes internas para a divisão da sala e do quarto. Mesmo 

após ser informada que não haveria a necessidade de montagem do quarto, ela o 

mantém. Quando questionada pela pesquisadora se ela estava tentando reproduzir a 

sua residência, ela nega. 

Durante a montagem e posicionamento das portas, ela foi a única que se 

preocupou com o sentido de abertura das mesmas, demonstrando um certo senso de 

espacialidade. Somente após definidos todos os espaços correspondentes aos 

ambientes é que ela foi distribuir o mobiliário, iniciando pela cozinha, inserindo o bloco 

da bancada com a pia, armários, fogão tradicional de quatro bocas e uma mesa 

retangular com quatro cadeiras. Os acessos a este ambiente foram definidos por três 

portas, sendo duas vindas do espaço das salas de estar e jantar e outra para um 

ambiente ainda não definido (quando questionada, informou ainda não saber o que 

seria este ambiente) 
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Figura 41. Montagem dos ambientes peça participante 10 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Na sala de estar ela opta pelo conjunto de sofás de 2 lugares, além da tevê 

sobre uma mesa de centro. Na sala de jantar, outra mesa retangular com quatro 

cadeiras. Utilizou o rack como mesa de apoio. O espaço vazio, não definido 

anteriormente, foi confirmado como um quarto. 

Na explicitação da organização dos ambientes na etapa 02 ela concordou com 

todos os pontos levantados pela pesquisadora mas questionou, logo de início, por 

onde seria a entrada da edificação. Relata a necessidade de mais uma janela na sala 

de estar, na parede oposta à localização da tevê e sente falta do acesso aos demais 

ambientes da casa, como os quartos. 

 

Figura 42. Explicação pela intérprete dos elementos considerados negativos na etapa 02.  

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Durante a explicação dos pontos levantados na terceira etapa ela comentou 

que gostou de os ambientes serem espaçosos e com baixa interferência visual. Sobre 
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o uso de cortinas, ela comentou gostar e que usaria quando houvesse sol intenso nos 

ambientes, melhorando a luminosidade interna. 

Ao retomarmos à proposta desenvolvida na etapa 01, a entrevistada fez 

algumas modificações, retirando a parede que separa as salas de estar e jantar da 

cozinha e acrescentando alguns mobiliários na sala de jantar, como uma estante 

vertical. Sobre o posicionamento da pia ela declarou não ver incômodo esta estar em 

uma localização onde o usuário fique de costas para o ambiente. Ao final, acrescentou 

uma janela alta na cozinha, onde antes não havia. 

 
Figura 43. Proposta inicial da participante 10 e final, após as mudanças 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 

Quadro 17. Lista do mobiliário utilizado pela participante 10 no desenvolvimento da maquete 
física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 01 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

COZINHA Mesa rectangular 01 C8 

Cadeiras 04 C9 

Fogão de 4 bocas 01 C2 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 01 C6 

Armário alto 01 02 C11 

Microondas 01 C14 

SALA DE JANTAR Mesa circular 01 1 J3 

Cadeiras 4 J4 

Armário vertical 2 C13 
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Buffet 01 J6 

Armário alto 01 02 C11 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J5 

Sala de Estar Janela de correr em vidro, duas folhas 02 J2 

PORTAS Cozinha Porta em madeira 02 P2 

Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral em 
vidro 

01 P4 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1.12.11 Experiência 11: 

A 11º experiência foi desenvolvida com um surdo de nascença do sexo 

masculino com 43 anos de idade. Ele inicia pelas paredes externas, mas não todas, e 

passa para as divisórias internas, fazendo a divisão de um ambiente não solicitado 

(quarto). Após a conclusão das divisórias internas e externas, começa a definir os 

espaços pela mobília: dois sofás de dois lugares e uma estante. Em seguida, 

substituiu um dos sofás por uma poltrona. Em sequência, passa para o mobiliário da 

cozinha, optando por um fogão de seis bocas. A mesa quadrada escolhida 

inicialmente foi trocada por uma retangular, com seis cadeiras (Figura 44). 

Figura 44. Processo de montagem dos ambientes pelo participante 11 

 

Fonte: elaborada pela autora 

 Devido à inserção do quarto, não houve espaço suficiente para organizar 

a mesa com as cadeiras, por isso o participante diminuiu o ambiente da sala de jantar. 

A porta da entrada principal escolhida pelo participante inicialmente (folha cega) foi 
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substituída por uma maior com visor lateral duplo. A janela da sala de estar também 

foi substituída por uma maior, segundo o participante, para melhorar a ventilação. 

Foram inseridas janelas em todos os ambientes, totalizando cinco. 

O participante concordou com todos os itens apresentados na segunda etapa, 

enfatizando que realmente havia muita divisão dos ambientes, considerando-os 

inadequados, mas fez uma consideração a respeito do dimensionamento da cozinha, 

que considerou pequena. Já sobre o modelo apresentado na terceira etapa, ele 

concordou com a maioria dos itens expostos e considerou a organização espacial, 

espaçosa e ampla, como um ponto positivo. No entanto, relatou que o posicionamento 

da porta de entrada, com ampla visão de todos os ambientes seria um ponto negativo, 

pois expunha demais a casa para quem estivesse entrando. Além disso, ele afirmou 

preferência por uma divisão entre as salas de estar e de jantar. Por uma questão de 

segurança, ele não optaria pela porta com visor, pois daria acesso dos ambientes 

interno à pessoa que estivesse do lado de fora da casa. 

O participante, já na quarta etapa, reposicionou o fogão, afastando-o mais da 

parede, de modo a deixar, segundo ele informou, espaço para o botijão de gás e 

comentou que além da pia localizada na cozinha, haveria outra do lado de fora da 

casa (Figura 45). 

 

Figura 45. Proposta final desenvolvida pelo participante 11 

  

Fonte: elaborada pela autora 
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Quando questionado sobre uma possível dificuldade de comunicação devido à 

presença de apenas um sofá, fazendo com que as pessoas ficassem obrigatoriamente 

lado a lado, ele informou não haver problema. 

 

Quadro 18. Lista do mobiliário utilizado pelo participante 11 no desenvolvimento da maquete 
física 

MOBILIÁRIO 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 02 E1 

Sofá de 3 lugares 01 E2 

Rack 01 E9 

Televisão 01 E4 

Estante 02 J5 

Mesa de canto 02 E7 

Poltrona 02 E3 

COZINHA Fogão de 6 bocas 01 C3 

Geladeira 01 C1 

Bancada de apoio 02 C6 

Armário alto 01 02 C11 

Microondas 01 C14 

Armário vertical 02 C13 

SALA DE JANTAR Mesa retangular 01 J2 

Cadeiras 06 J4 

ESQUADRIAS 

AMBIENTE ESPECIFICAÇÃO QUANT. CÓD. 

JANELAS Cozinha Janela de correr em vidro, duas folhas 01 J6 

Sala de Estar Janela de correr em vidro, duas folhas 02 J2 
  Janela de correr em vidro, quatro folhas 02 J4 

PORTAS Cozinha Porta em madeira 02 P2 

Sala de Estar Porta em madeira com visor lateral 
duplo em vidro 

01 P6 

 Sala de Jantar Porta em madeira 01 P2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

1.12.12 Experiência 12: 

O último entrevistado foi do sexo masculino, com 29 anos de idade, surdo 

desde nascença, casado com uma mulher também surda com quem vive em uma 

casa própria. Ele iniciou a montagem pela definição das paredes externas, seguido 

pelas internas e mobília da cozinha, com armários da pia, bancadas, um fogão de 6 

bocas e uma mesa redonda com quatro cadeiras. 

Desenvolveu um ambiente extra, que posteriormente foi relatado como um 

quarto, mesmo sendo alertado que não precisava demonstrá-lo no experimento. A 
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sala de estar foi composta por um conjunto de sofás de dois e três lugares, dispostos 

lado a lado, em 90°. 

 

Figura 46. Proposta desenvolvida pelo participante 12 

 

  

Fonte: elaborada pela autora 

A porta de acesso principal escolhida foi a com um visor lateral e todos os 

ambientes possuíam janelas e a integração das salas de estar e jantar. Inicialmente o 

participante não percebeu problema no modelo apresentado na proposta 2, mas após 

a explicação dos itens considerados problemáticos para a comunicação de uma 

pessoa surda, concordou com todos os pontos levantados. No entanto, não viu 

problema algum na utilização de uma porta de folha “cega” na entrada da edificação, 
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pois alegou que deveria haver uma campainha luminosa que indicaria a presença de 

alguém no lado externo. 

 

Figura 47. Explicação da intérprete dos itens considerados inadequados para uma pessoa 
surda. 

 

Fonte: elaborada pela autora 

Após a explicação da proposta indicada para pessoas surdas (etapa 3), ele 

concordou com todos os itens. Após a remontagem da proposta inicial, não foram 

feitas modificações no modelo e quando questionado sobre o posicionamento do sofá, 

disse não haver problema nesta configuração (Figura 46). 

 

Quadro 19. Lista do mobiliário utilizado pelo participante 12 no desenvolvimento da maquete 
física 

AMBIENTE MOBILIÁRIO QUANT. CÓDIGO 

SALA DE ESTAR Sofá de 2 lugares 1 E1 

Sofá de 3 lugares 1 E2 

Poltrona 2 E3 

Televisão 1 E4 

Mesa de centro quadrada 1 E5 

Mesa de centro retangular 1 E6 

Mesa de canto 2 E7 

Estante 3 E8 

Rack 1 E9 

SALA DE JANTAR Mesa retangular 1 J2 

Cadeiras 6 J4 

Estante 3 J5 

COZINHA Geladeira 1 C1 

Bancada com cuba 01 1 C4 

Bancada com cuba 02 1 C5 

Bancada de apoio 2 C6 

Mesa circular 1 C7 

Cadeiras 4 C9 

Bancada com cooktop 1 C10 

Armário alto 01 1 C11 

Armário vertical 2 C13 

Microondas 1 C14 

Fonte: Elaborado pela autora 
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1.13 SÍNTESE DAS EXPERIÊNCIAS  

De modo a simplificar a compreensão das análises e resultados obtidos com 

os doze participantes, será apresentado uma síntese das observações mais 

significativas coletadas durante a pesquisa (APÊNDICE C).  

Foi observado que a aplicação dos experimentos, apesar de dividida em várias 

etapas, foi realizada em um tempo relativamente curto (cerca de 40 minutos de 

duração), ou seja, sem muito esforço. Ficou claro, também, o interesse e entusiasmo 

dos participantes em concluírem a simulação. 

Observou-se, também, que durante as simulações foi notada a necessidade de 

imparcialidade por parte da pesquisadora, que tentou interferir o mínimo possível na 

montagem dos ambientes. Somente após finalizado o processo foram feitos os 

questionamentos, baseados nas observações, e coletadas outras informações 

necessárias à pesquisa.  

Quanto à utilização da maquete, nenhum participante apresentou dificuldade 

em compreendê-la ou manuseá-la. Isso demonstra que o modelo utilizado se mostrou 

satisfatório em relação à proposta da pesquisa. A extensão das paredes também 

facilitou no processo de montagem dos ambientes, permitindo uma maior flexibilidade 

e opções de disposições diversas, atendendo a um maior número de variantes 

individuais.  

A utilização da maquete também possibilitou que alguns participantes 

pudessem compreender melhor os ambientes e suas adequações e inadequações em 

relação ao uso por uma pessoa surda. Como exemplo, temos os participantes 08 e 

09, que se mostraram surpresos e interessados pelas explicações fornecidas durante 

as etapas 2 e 3 da pesquisa. Essas reações influenciaram positivamente no resultado 

obtido na disposição dos ambientes na terceira etapa, fugindo totalmente da proposta 

feita inicialmente por eles.    

Um ponto positivo em relação à metodologia adotada em quatro etapas foi 

diagnosticado com a participante 04, que não identificou problema algum no layout 

considerado inadequado, mas assim que o modelo adequado foi apresentado para 

ela as suas concepções em relação à disposição dos ambientes e do seu mobiliário 

mudaram, interferindo também na solução proposta por ela na 4ª etapa da pesquisa. 

Durante a manipulação, duas participantes (04 e 05) apresentaram dificuldade 

em montar os ambientes, mesmo tentando reproduzir suas casas. Durante a 
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execução, elas demonstraram tentativas de se lembrar das suas residências. Após 

várias tentativas de reprodução e decidir que fariam um novo ambiente, ambas as 

participantes conseguiram desenvolver os ambientes solicitados. Essa característica 

nos aponta que mesmo imaginando que a pessoa surda possua grande capacidade 

de percepção visual, a familiaridade com o ambiente nos coloca em uma posição de 

adaptação a ele, alterando nosso senso de percepção do mesmo. Tal característica 

pode ser compreendida também ao vermos as expressões de exclamações com a 

compreensão da influência dos ambientes como agente facilitador de ações de 

pessoas surdas descrito anteriormente.   

De um modo geral, todos concordaram com os itens abordados nas etapas 2 e 

3 fazendo observações pontuais em alguns casos. No entanto, diante da possibilidade 

de reorganização da proposta desenvolvida por eles na primeira etapa, nem todos 

incorporaram os conceitos positivos apreendidos, permanecendo com algumas 

disposições consideradas negativas, como a disposição dos sofás a 90º mantido por 

8 participantes, assim como a posição da pia e do fogão, ambos próximos à parede, 

de modo que a pessoa que os utilizasse ficaria de costas, sem contato visual com o 

ambiente. Essas formas de organização do mobiliário vão contra o item de espaço e 

proximidade defendido pelo Deaf Space, utilizada como base teórica desta pesquisa, 

no qual a pessoa surda necessitaria de um amplo campo de visão para se 

comunicarem em língua de sinais, de modo que os interlocutores se visualizem 

continuamente. Neste item, foi comprovado que a organização espacial do mobiliário 

e seu dimensionamento interferem diretamente no contato e comunicação entre 

surdos. No entanto, a experiência desenvolvida nesta pesquisa demonstra que de 

uma forma geral as pessoas surdas não identificam essa organização como um 

elemento negativo para a comunicação, abrindo a possibilidade de entendimento de 

adaptação dessas pessoas a ambientes cujas soluções não são adequadas às 

pessoas surdas. 

Notou-se também que muitos dos participantes desenvolveram uma 

organização espacial diferente da sua própria casa, o que mostra que as escolhas e 

disposição dos ambientes partiu da sua própria necessidade, sem a tentativa de 

reprodução de um ambiente que já lhe é muito familiar. 

No entanto, durante a manipulação, muitos dos participantes surdos (oito ao 

todo) não se limitaram à organização espacial dos três ambientes solicitados e se 

estenderam a outros cômodos da casa, como os quartos e até banheiro e garagem, 
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nos dando a sensação de que eles conseguiam compreender e organizar melhor as 

partes (sala de estar, jantar e cozinha) pelo todo (acesso aos demais ambientes) 

Muitos participantes (oito, ao todo) não viram necessidade da utilização da sala 

de jantar. Essa informação foi reafirmada pela utilização de grandes mesas na 

cozinha, indicando que a cozinha é um ambiente utilizado para socialização nas 

residências. 

O modelo de manipulação conseguiu também identificar peculiaridades como 

a preocupação da participante 10 em posicionar a porta de acordo com o sentido de 

abertura da mesma. Esse tipo de atitude demonstra um grau um pouco maior de 

entendimento de itens relacionados à organização espacial, assim como uma maior 

compreensão dos elementos gráficos da maquete.  

Um ponto considerado positivo durante a manipulação com a maquete foi a 

possibilidade de detecção de algumas características muito peculiares associadas ao 

caráter cultural da região, que foi a frequência com que a pia foi posicionada fora da 

cozinha (em três experiências), em um ambiente externo à casa, atitude associada às 

características culturais da região. Esse importante dado coletado seria dificilmente 

identificado por meio de outras formas de abordagem com o usuário, como entrevistas 

ou questionários. 

O aspecto térmico também foi muito comentado durante as experiências, 

mostrando desde o cuidado com o posicionamento do fogão na cozinha à localização 

e dimensionamento das janelas, quase sempre utilizadas as maiores, nos ambientes 

de uma forma geral. 

No decorrer da pesquisa também foram levantados problemas não 

considerados incialmente, como aqueles relacionados à segurança, ao ouvir a opinião 

do sétimo participante que optou por não inserir janelas na cozinha e na sala 

informando que estas seriam facilmente quebradas por pessoas com más intenções. 

Esse relato marcante foi associado a duas questões relacionadas à residência do 

usuário, investigadas pela pesquisadora: a sua localização, situada em uma área da 

cidade com elevado índice de criminalidade e a disposição da mesma no terreno, sem 

recuos laterais, somente posterior. 

Partindo deste exemplo, foi verificado que as pessoas que desenvolviam os 

ambientes tomando como referência a própria casa, apesar de concordarem com os 

itens expostos nas etapas intermediárias, tinham mais dificuldade de realizar 



114  

 
 

modificações ao final do experimento, demonstrando um certo apego ao ambiente já 

conhecido por ele e, por isso, funcional às suas necessidades. 

Outro caso relacionado à segurança foi conferido na penúltima experiência, por 

meio do usuário que alegou a abertura excessiva como uma fragilidade de segurança 

pela possibilidade de visualização, por quem está do lado de fora, da parte interna da 

casa. Para ele a utilização da campainha luminosa seria a forma mais indicada de 

identificar a presença de pessoas. No entanto, analisando a organização da maquete 

final desenvolvida pelo mesmo participante, vimos que ele optou por uma porta de 

entrada com visor lateral, demonstrando que esse elemento só seria condenável caso 

o ambiente se apresentasse visualmente aberto, como no caso apresentado na 

terceira etapa, o que não ocorreu em sua proposta, pois haviam paredes divisórias 

dos ambientes. 

Esta integração do ambiente da cozinha à sala de estar e jantar, sem a 

presença da parede divisória, foi apontada como algo negativo por alguns 

participantes (experiências 2 e 11) argumentando não se sentirem à vontade com a 

exposição, a todos que entram na residência, das ações desenvolvidas na cozinha – 

refeições, lavagem de louça, cocção, etc. Esses entrevistados citaram que não 

usariam esse tipo de ambiente por causa da exposição demasiada a todos que 

estivessem na residência, aí incluindo visitantes ocasionais. Para eles a parede 

divisória transmite a ideia de privacidade, importante neste ambiente.  Sob esse 

aspecto, pudemos perceber que alguns dos elementos tratados pelo Deaf Space 

como, por exemplo, esses ambientes abertos, com amplitude visual, nem sempre são 

a opção mais interessante para o usuário surdo.  

Ao se tomar a decisão por um modelo de organização espacial devem ser 

considerados diversos aspectos, neste caso, que vão além de questões visuais e de 

comunicação, por isso não devemos generalizar as necessidades de um grupo, 

mesmo que elas apontem estratégias específicas de projeto. 

Essas e outras evidências mostram que, apesar de ter sido desenvolvida com 

um pequeno número de participantes, a manipulação da maquete também cumpriu a 

sua função investigativa e contribuiu para o entendimento de muitos conceitos e 

organização espacial, demonstrando que algumas das definições consideradas boas 

para pessoas surdas pela literatura nem sempre se adequam a todos, afirmando a 

necessidade de uma investigação mais individualizada e restrita para a compreensão 
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das necessidades específicas de cada usuário e, desta forma, atendê-las com 

propostas mais eficazes. 

Por último, foi percebido também durante a pesquisa que a maquete, por si só, 

não é suficiente para que a transmissão de informações ocorra entre os envolvidos. 

Em todos os casos os participantes não conseguiram identificar os problemas 

trabalhados na segunda etapa. Somente após as explicações de cada ponto é que 

eles percebiam as características dos ambientes tidas como negativas para o uso por 

uma pessoa surda.   Essa percepção foi importante para mostrar que as diversas 

ferramentas de concepção e apresentação de projeto devem ser trabalhadas   em 

conjunto para que se obtenha um resultado mais satisfatório, principalmente quanto à 

compreensão por parte do usuário.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa procurou-se discutir a utilização de modelos físicos 

tridimensionais como agente facilitador da comunicação entre o projetista e os 

usuários surdos e também como instrumento simplificador da representação técnica 

projetual, identificando, assim, as preferências e necessidades destes. 

Considerando a dificuldade de comunicação das pessoas surdas em 

compreender e expressar as suas necessidades, emerge a questão levantada pela 

presente pesquisa sobre como possibilitar que deficientes auditivos se integrem a um 

processo projetual, interagindo com o profissional projetista durante essa fase de 

desenvolvimento do projeto. Nesse caso, a maquete física tridimensional, foi utilizada 

como canal facilitador da comunicação, tanto como forma de expressão das 

necessidades pela pessoa surda como pela coleta dos dados pela pesquisadora. 

O uso de estratégias diferenciadas associadas à forma de representação do 

projeto possibilitou a criação de informações e linguagens que auxiliaram no processo 

criativo, assim como na compreensão de vários aspectos que envolvem o projeto, 

relacionados ou não à forma. A manipulação da maquete física proporciona tanto ao 

usuário como ao projetista a aproximação com o mundo real, de modo simples, sem 

a necessidade de conhecimento prévio de leitura de projetos, o que ocorre com 

plantas e desenhos técnicos em duas dimensões. Dessa forma, além de facilitar a 

comunicação, a maquete física possibilitou uma melhor interpretação e compreensão 

por parte dos usuários, a maioria leiga. 

Embora o uso de maquetes físicas seja usualmente atrelada à imagem de 

apresentação de grandes empreendimentos aos clientes e público, com elevado custo 

de construção, observou-se a elaboração e utilização de um modelo simples, 

desenvolvido a partir de materiais acessíveis financeiramente e facilmente 

encontrados no mercado, sem a necessidade de aparelhos tecnológicos para a sua 

concepção, realizados com o intuito de explorar as ideias vindas de ambas as partes 

(arquiteto e pessoa surda) para a compreensão dos conceitos que nortearam a 

proposta projetual. 
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Ao analisarmos comparativamente as experiências realizadas no estudo piloto 

e nos demais experimentos, podemos perceber que a manipulação da maquete em 

quatro etapas, seguindo os processos de comunicação vistos no referencial teórico, 

facilitou a compreensão dos conceitos por parte dos usuários surdos e possibilitou 

uma análise comparativa mais consistente entre o que foi desenvolvido ao início e ao 

final de cada experimento, ampliando a discussão dos resultados. 

A utilização da maquete também se mostrou eficaz do posto de vista de 

compreensão da organização dos espaços, além de ser identificada como uma ótima 

fonte de coleta de informações. Algumas questões de organização espacial talvez não 

pudessem ser declaradas em questionários, assim como não foram identificadas no 

grupo focal, pois nem todos possuem a capacidade de mentalizar o ambiente 

construído. Nesse caso, a maquete serve como materialização do espaço, facilitando 

a identificação das suas preferências. Associada a ela, a entrevista e questionário a 

respeito dessa organização espacial nos ajudou a compreender melhor as escolhas 

da usuária. Alguns itens, como a escolha da porta com visor lateral dispensava o uso 

do intérprete como mediador comunicativo. 

Partindo do princípio que o conhecimento deve sempre ser construído e 

aprimorado, vemos essa pesquisa como uma ponte para a qual se apresentam novas 

possibilidades de investigação, dando continuidade à mesma. Nesse sentido, 

poderíamos sugerir novos experimentos a serem realizados com outros ambientes 

residenciais mais íntimos, como o quarto, ou em outras áreas da arquitetura, como a 

comercial ou institucional, por exemplo. A utilização de outras formas de apresentação 

do projeto, como a Realidade Virtual também podem ser utilizados de modo a 

complementar esta pesquisa, como instrumento de confirmação da própria 

organização dos ambientes. 

Como forma de continuidade aos estudos desenvolvidos nessa dissertação, 

pretende-se refinar e detalhar mais os pontos abordados no ambiente residencial. 

Como contribuição, temos a  abordagem de um tema ainda não muito desenvolvido 

na área de arquitetura, simulando diretrizes projetuais que auxiliem no 

desenvolvimento e compreensão projetual para pessoas surdas, assim como a 

revisão e compreensão de algumas diretrizes projetuais desenvolvidas em outros 

países e utilizadas para pessoas surdas que ainda não são comumente utilizadas por 

projetistas brasileiros, além da percepção e adaptação dessas diretrizes às condições 

climáticas, culturais e sociais da área pesquisada. No entanto, para o desenvolvimento 
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desta dissertação, devido a limitações da própria metodologia utilizada (maquete 

física), não coube à pesquisa a verificação de alguns dos padrões do Deaf Space 

utilizados por Bauman (2014), como a acústica e interferências eletromagnéticas e a 

interferência do uso das cores do mobiliário e paredes de modo contrastante aos tons 

de pele dos usuários, podendo estes serem alvos de pesquisas futuras de 

aprofundamento na área. 

Muitas das questões analisadas durante a experiência não seriam apontadas 

ou declaradas em questionários, pois dependem da percepção e capacidade de 

pensar em um plano abstrato. A utilização da maquete funcionou como um canal de 

entendimento que facilitou o processo de tomada de decisões e compreensão de 

conceitos antes não identificado pelas pessoas surdas. 

Sob o ponto de vista da prática, os esforços aplicados em pesquisas que 

buscam soluções para problemas que afetam a sociedade em partes ou como um 

todo requerem uma relação mais próxima com o usuário final. 

Acreditamos ter representado aqui as premissas que tornaram um objeto de 

representação em escala em um elemento de grande significação e importância tanto 

para o profissional, arquiteto, como para o usuário surdo, que passou a discutir e a 

compreender melhor, durante as experiências, alguns elementos arquitetônicos que 

auxiliam ou dificultam o desenvolvimento de suas atividades diárias. 

Como exposto por Maragoni, 

a possibilidade da tecnologia evoluir em paralelo e combinada às técnicas 
manuais de construção de maquetes como parte do processo de projeto 
revela-se um caminho interessante e promissor, sugerindo que a era das 
maquetes manuais não terminou, ao contrário. Estas, cada vez mais, 
revelam-se estratégias essenciais para o desenvolvimento e comunicação de 
um projeto (...), mas também especialmente, na formação dos arquitetos e 
urbanistas. (MARAGONI, 2011, p. 125) 

Ainda, compreende-se a importância de estratégias alternativas que auxiliem 

no entendimento do processo de projeto por ambas as partes (projetistas e usuários) 

e, como forma de projeções futuras, poderão ser feitas visitas in loco em edificações 

que possuam semelhanças com as configurações espaciais discutidas nesta 

pesquisa, como o posicionamento dos sofás, da pia e das portas, assim como a 

amplitude visual dos ambientes e até questões como o ofuscamento causado pelo 

posicionamento indevido de janelas de modo a compreender melhor os aspectos 

captados no processo de projeto e a fomentar novas pesquisas na área.  
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Com este trabalho espera-se, dessa forma, colaborar para a expansão de um 

potencial exploratório e criativo do profissional de arquitetura, não apenas no 

momento de concepção de sua ideia de projeto, mas nas soluções discutidas ao longo 

de todo o processo, ampliando também a possibilidade de trabalhar com públicos 

diversificados.  

 

 

 

 

 

  

 



120  

 
 

REFERÊNCIAS 

AGUIAR, Douglas Vieira de. Alma espacial. Vitruvius: arquitextos 022. Texto 

especial 121. Mar. 2002. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/ 

arquitextos/arq000/esp121.asp>. Acesso em: 11 out. 2016. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) NBR 9050: 

Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Rio de 

Janeiro: 2015 

 

BASTOS, Clarissa Maria Valgas e. A participação do usuário no processo de 

projeto de habitação de interesse social em sistemas autogestionários. 

Dissertação (Mestrado) – Escola de Arquitetura, Universidade Federal de Minas 

Gerais, Belo Horizonte, 2007 

 

BAUMAN, Hansel-dirksen L.. DeafSpace: an architecture towards a more livable and 

sustainable world. In: BAUMAN, Hansel-dirksen L.; MURRAY, Joseph J. (Ed.). Deaf 

Gain: Raising the stakes for human diversity. 1. ed. London: University Of Minnesota, 

2014. Cap. 22. Kindle Edition. 

 

BERNARDES, Núbia. A aplicação do conceito do Desenho Universal no ensino 

de arquitetura: o uso de mapa tátil como leitura de projeto. 2007. 339 

f. Tese (Doutorado) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, 

Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. 

 

BINS ELY, Vera Helena Moro. Acessibilidade Espacial: condições necessárias para 

o projeto de ambientes inclusivos. In: Ergonomia do ambiente construído e 

habitado: ambiente urbano, ambiente público, ambiente laboratorial. Rio de Janeiro: 

iUsEr, 2004. 

 

BINS ELY, Vera Helena Moro; DISCHINGER, Marta; DAUFENBACH, Karine; 

RAMOS, Juliana de LimaCAVALCANTI, Patricia Biasi. Desenho Universal por uma 

arquitetura inclusiva. Florianópolis: Grupo PETArq/UFSC, 2001. 

http://www.vitruvius.com.br/


121  

 
 

 

BRASIL, Lei da Acessibilidade. Presidência da República, 2000. Disponível em: < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm >. Acesso em 09 nov 2016. 

 

BERNARDI, Núbia. A aplicação do conceito do desenho universal no ensino de 

arquitetura: o uso de mapa tátil como leitura de projeto. 2007. 340 

f. Tese (Doutorado) - Curso de Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e 

Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2007. 

 

BORGES, Marcos Martins; NAVEIRO, Ricardo Manfredi. Expressão gráfica e 

projetos de engenharia, arquitetura e desenho industrial: considerações acerca 

das formas tradicionais e recursos computacionais para a representação do projeto. 

Ouro Preto: Revista Escola de Minhas, 2001. 

Disponível em: <http://www.scielo.com.br>. Acesso em: 17 março 2017. 

 
CAMBIAGHI, Silvana. Desenho universal: métodos e técnicas para arquitetos e 

urbanistas. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007. 

 

CELANI, Gabriela; PICCOLI, Valéria. The roles of a model: As funções de uma 

maquete. Arquiteturarevista, [s. L.], v. 6, n. 1, p.50-62, jan. 2010. Disponível em: 

<file:///C:/Users/Ana Thereza/Downloads/4548-15015-1-SM (1).pdf>. 

Acesso em: 04 out. 2017. 

 
CERASO, Steph. "I Listen with My Eyes": Deaf Architecture and Rhetorical Space. 

2011. Disponível em: <https://www.hastac.org/blogs/stephceraso 

/2011/04/25/i-listen-my-eyes-deaf-architecture-and-rhetorical-space>. Acesso em: 20 

set. 2017. 

 

CONSALEZ, Lorenzo; BERTAZZONI, Luigi. Maquetes: A representação do espaço 

no projeto arquitetônico. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 111 p. 

Tradução Daniela Maissa. 

 
COOPER-MARCUS, C. House as a mirror of self. Berkeley, California: Conari 

Presss, 1995. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L10098.htm
http://www.scielo.com.br/
http://www.hastac.org/blogs/stephceraso
http://www.hastac.org/blogs/stephceraso


122  

 
 

 

CORDIOLI, Sérgio. Enfoque Participativo: um processo de mudança: conceitos, 

instrumentos e aplicação prática. Porto Alegre: Gênesis, 2001. 232 p. 

 

COSTA, A. D. L.; COURA, P. V.; GOMES, M. A.; PEREGRINO, Y.; 

SARMENTO, B.; SOUZA, R. A. Ergonomics issues in conceiving an accessible 

project. Work (Reading, MA), v. 41, p. 1403-1408, 2012. 

 

CUPERSCHMID, Ana Regina Mizrahy. Realidade aumentada no processo de 

projeto participativo arquitetônico: desenvolvimento de sistema e diretrizes para 

utilização. 2014. 315 f. Tese (Doutorado) - Curso de Faculdade de Engenharia Civil, 

Arquitetura e Urbanismo, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2014. 

 

DEPILLIS, Lydia. DeafSpace: The Hearing Impaired Get a Place of Their Own. 

2011. Disponível em: <https://www.washingtoncitypaper.com/news/housing- 

complex/blog/13121540/deafspace-the-hearing-impaired-get-a-place-of-their- own>. 

Acesso em: 04 set. 2017. 

 

DIMBLEBY, Richard; BURTON, Graeme. Mais do que palavras: uma introdução à 

teoria da comunicação. Tradução Plínio Cabral. São Paulo: Summus, 1990. 

 

DISCHINGER, Marta; ELY, Vera Helena Moro Bins; PIARDI, Sonia Maria Demeda 

Groisman. Promovendo acessibilidade espacial nos edifícios públicos: 

Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou Mobilidade Reduzida 

nas Edificações de Uso Público. Florianópolis: MPSC, 2012. 161 p. 

 

DISCHINGER, Marta (org); ELY, Vera Helena Moro Bins (org); DAUFENBACH, 

Karine; RAMOS, Juliana de Lima; CAVALCANTI, Patrícia Biasi. Desenho universal: 

por uma arquitetura inclusiva. Florianópolis: Grupo PET Arquitetura e Urbanismo, 

UFSC. 2001a. 

 

DORNELES, Vanessa Goulart. Estratégias de ensino de Desenho Universal para 

cursos de graduação em Arquitetura e Urbanismo. Tese (Doutorado). 

Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2014. 

http://lattes.cnpq.br/0858389049571757
http://www.washingtoncitypaper.com/news/housing-
http://www.washingtoncitypaper.com/news/housing-


123  

 
 

DUARTE, Cristiane Rose de Siqueira; COHEN, Regina. O Ensino da Arquitetura 

Inclusiva como Ferramenta par a Melhoria da Qualidade de Vida para Todos: Virtual 

Científica. Projetar: Desafios e Conquistas da Pesquisa e do Ensino de Projeto. Rio 

de Janeiro, 2003b. 

 

ELALI, G. A.. Mais do que paredes: algumas considerações sobre aspectos subjetivos 

da habitação. In: Anais do II congresso Brasileiro e I Ibero- americano de 

Habitação Social. Florianópolis, Santa Catarina, 2006. s/p. 

 

FARIAS, Frankson de; SANDERSON, Helenne Schroeder; PORTO, Vanessa. 

Comunicação não-verbal e libras. In: XVI Congresso Internacional de Humanidades, 

2013, Brasília. Anais... . Brasília: Universidade de Brasília, 2013. p. 1 - 2. Disponível 

em: 

<http://periodicos.unb.br/index.php/intercambio/article/ view/13171>. Acesso em: 12 

set. 2017. 

 

FERRARA, Lucrécia D'Aléssio. Olhar periférico. São Paulo, Ed. Edusp, 1999. 

 
FLICK, U. Entrevista episódica. In M. W. BAUER; G. GASKELL (Orgs.). Pesquisa 

qualitativa com texto, imagem e som: um manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002, 

pp. 114-136. 

 

FLORIO, W.; SEGALL, Mario L.; ARAUJO, N. S. 2008. Tangibilidade dos modelos 

físicos: protótipos rápidos em arquitetura. Graf & Tec, v. 23, p. 47-58. 

 

FLORIO, W; TAGLIARI, A.. 2011. Fabricação digital de maquetes físicas: 

tangibilidade no processo de projeto em Arquitetura. Exacta, v. 9, p. 125-136. 

 

FLORIO, Wilson; SEGALL, Mario Lasar; ARAÚJO, Nieri Soares de. A contribuição 

dos protótipos rápidos no processo de projeto em arquitetura. In: International 

Conference on Graphics Engineering for Arts and Design, 7., 2007, Curitiba. Anais... 

, 2007. p. 1 - 10. Disponível em: 

<http://www.exatas.ufpr.br/portal/docs_degraf/artigos_graphica/ACONTRIBUIC 

AO.pdf>. Acesso em: 17 out. 2017. 

 

FRANSOLIN, L. C.; RODRIGUES, J. C.; ANTONINI, B. BERNARDI, N. O jogo 

http://periodicos.unb.br/index.php/intercambio/article/
http://www.exatas.ufpr.br/portal/docs_degraf/artigos_graphica/ACONTRIBUIC


124  

 
 

da arquitetura: discutindo a acessibilidade para surdos. In: MONT’ALVÃO, Claudia; 

VILLAROUCO, Vilma. (Orgs.). Um novo olhar para o projeto 3: a ergonomia no 

ambiente construído. Olinda: Livro rápido, 2016, pp. 48-69. 

 

FREGOLENTE, Rosana. Caracterização da acessibilidade em espaços públicos: 

a Ergonomia e o Desenho Universal contribuindo para a mobilidade de pessoas 

portadoras de necessidades especiais - estudos de caso. 2008. 

169 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura, Artes e Comunicação, 

Universidade Estadual Paulista, Bauru, 2008. 

 

GANJU, Ashish; GUPTA, Vinod; KHOSLA, Romi. People’s participation in 

housing: proposed pilot Project. Disponível em: 

http://www.architexturez.net/+/subject-listing/000043.shtml. Acesso em 17 nov. 2016. 

 

GAUDIOT, Denise Maria Simões Freire. Sala de aula para surdos: Recomendações 

ergonômicas. 168 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Design, Universidade Federal 

de Pernambuco, Recife, 2010. Disponível em: 

<http://repositorio.ufpe.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/3348/arquivo30_1. 

pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 07 dez. 2016. 

GÜNTHER, I. A. O uso da entrevista na interação pessoa-ambiente. In J. Q. 

PINHEIRO; H. GÜNTHER (Orgs.), Métodos de pesquisa nos estudos pessoa-

ambiente. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2008, pp 53-74. 
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APÊNDICE A - MODELO DO TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Esclarecimentos 

 

Este é um convite para você participar da pesquisa: Projetando no silêncio: diretrizes de Projeto 

Participativo com pessoas surdas, que tem como pesquisadora responsável a arquiteta mestranda Ana Thereza 

Faria de Medeiros. 

Esta pesquisa pretende analisar o comportamento e as necessidades de pessoas com deficiência auditiva 

em ambientes residenciais e discutir possíveis descobertas com base no arcabouço do Design Universal e da NBR 

9050. 

O motivo que nos leva a fazer este estudo é o fomento do debate acerca da abordagem 

predominantemente normativa atualmente em curso no Brasil no campo da acessibilidade e sua adequação à 

obtenção de ambientes realmente inclusivos. 

Caso você decida participar, deverá envolver-se na seguinte atividade: realização de grupo focal 

(discussão em grupo) reunindo os acompanhantes de pessoas com deficiência auditiva a fim de debaterem 

percepções, atitudes e ideias sobre os comportamentos, afinidades e interações destes em ambientes residenciais, 

o qual será conduzido pela pesquisadora/facilitadora e registrada por meio de gravação de áudio e anotações.  

Durante a entrevista em grupo focal a previsão de riscos é mínima. Não haverá procedimentos invasivos 

nem qualquer perigo à segurança dos participantes. Eventuais desconfortos ou constrangimentos durante o debate 

deverão ser minimizados por meio de conversa prévia que esclarecerá os pontos a serem abordados.  

Não haverá remuneração nem benefício material decorrente do trabalho realizado. O participante terá 

como benefícios: a oportunidade de exprimir as suas opiniões acerca de ambientes acessíveis de acordo com as 

normas; o aproveitamento das informações coletadas como fonte de dados para o desenvolvimento da pesquisa 

em questão; o fomento de discussões acerca das normas atualmente vigentes no Brasil; e de possibilitar o 

entendimento das necessidades reais de pessoas com deficiência auditiva, contribuindo para a criação de 

ambientes residenciais mais adequados às exigências desse público.  

Durante toda a pesquisa, o participante tem o direito de se recusar a responder perguntas ou a realizar 

atividades que lhe causem constrangimento de qualquer natureza. O participante também tem o direito de, sem 

nenhum prejuízo, se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa. 
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Rubrica do Participante/Responsável Legal: Rubrica do Pesquisador: 

 

Em caso do participante ter algum problema comprovadamente relacionado com a pesquisa, ele terá 

direito a assistência gratuita, que será prestada pela pesquisadora responsável. 
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No caso do participante ter algum gasto devido à sua participação nessa pesquisa, ele será assumido 

pelo pesquisador e reembolsado ao interessado, também sendo indenizado qualquer eventual dano 

comprovadamente decorrente da pesquisa.  

Os dados coletados serão confidenciais e divulgados apenas em congressos ou publicações científicas, 

não havendo divulgação de nenhum dado que possa identificar o participante. 

Os dados coletados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local seguro e 

por um período de 5 anos. 

Durante todo o período da pesquisa o participante poderá tirar suas dúvidas ligando para Ana Thereza 

Faria de Medeiros por meio do telefone (84) 98874-0553 ou enviando e-mail para o endereço eletrônico 

anatherezafaria@hotmail.com. Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes (UFRN), telefone: 3342-5003, endereço: Av. Nilo 

Peçanha,620, 1º Andar do Prédio Administrativo - Espaço João Machado, Petrópolis, Natal/RN - E-mail: 

cep_huol@yahoo.com.br. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com o participante e a outra com a pesquisadora 

responsável Ana Thereza Faria de Medeiros. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

  

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão coletados nessa 

pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará para mim e ter ficado ciente de todos 

os meus direitos, concordo em participar da pesquisa PROJETANDO NO SILÊNCIO: DIRETRIZES DE PROJETO 

PARTICIPATIVO COM PESSOAS SURDAS, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em 

congressos e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 Natal, _____ de ________________ de 2017. 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

___________________________________________ 
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Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

 

 

 

Como pesquisador responsável pelo estudo PROJETANDO NO SILÊNCIO: DIRETRIZES DE PROJETO 

PARTICIPATIVO COM PESSOAS SURDAS, declaro que assumo a inteira responsabilidade de cumprir fielmente 

os procedimentos metodologicamente e direitos que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse 

estudo, assim como manter sigilo e confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei infringindo as 

normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde – CNS, que regulamenta 

as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

 

Natal, _____ de ________________ de 2017. 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do pesquisador responsável 

Ana Thereza Faria de Medeiros 

Telefone: (84) 9 8874-0553 

E-mail: anatherezafaria@hotmail.com 
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APÊDICE B – ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 Foi realizado algum ajuste na residência para a acomodação da 

pessoa surda? 

 Como foi descoberta a surdez do(a) seu (sua) filho (a)? 

 A criança apresentou dificuldade no desenvolvimento de alguma 

atividade dentro de casa? 

 Você nota alguma diferença de percepção entre a criança surda e 

as demais crianças ouvintes? 

 Já passou por algum problema fora de casa no qual o ambiente 

limitou a realização de alguma atividade pela criança surda? 

 Existe alguma diferença de atitude sua com a OS se comparada às 

outras pessoas ouvintes? 

 Você fala LIBRAS? 

 Houve alguma dificuldade de interação/socialização no ambiente 

escolar? Se sim, qual(is)? 

 Você acha que a organização espacial e de mobiliário da sua 

residência pode contribuir ou dificultar a vida do(a) seu(sua) 

filho(a)? 

 



 

 

APÊNDICE C -  SÍNTESE DAS ETAPAS DESENVOLVIDAS PELOS PARTICIPANTES 

PARTICIPANTE SÍNTESE DAS ETAPAS RESULTADOS E 
OBSEVAÇÕES ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 

01 - Sofás um de frente para o outro 
- Utilização de paredes baixas 
- Mesa circular 
Espaço da cozinha aberto, 

indicando acesso à área externa 

- Não verificou problemas 
- Sugeriu que a pia ficasse fora 
da cozinha 

- Concordou com os itens 
apontados 
- Adorou a proposta e a forma de 
organizar ambientes amplos, sem 
paredes 
- Bom posicionamento das 
janelas, evitando ofuscamento 

- Retirou as paredes internas, 
deixando o ambiente amplo 

- Colocou a pia na área externa  
- indicou a cozinha como ambiente de 
socialização, não a sala de estar 

02 - Desenvolveu 2 quartos 
inicialmente 
- Não fez sala de jantar 
- utilizou portas com visores 

- Concordou com o 
posicionamento e localização da 
porta 
- Não viu problema nos sofás em 
“L” 
- Ressaltou a importância de 
mais janelas 

- Possui boa organização 
- Não vê necessidade de um 
ambiente somente com sofás 
- Não utilizaria mesa de centro 
- Se preocupa com a proximidade 
do fogão em relação à mesa 
(emana calor) 
- Separação da cozinha com 
balcão, mas sem cadeiras, 
garantindo privacidade 

- Criação de uma área externa 
simbolizada pela poltrona na 
entrada 
- Incluiu a tevê e o rack (não 
identificados inicialmente) 

- Não viu problema nos sofás em “L” 
- A mesa de centro seria um obstáculo 
desnecessário 
 - Preocupação com itens de conforto 
(janelas e calor do fogão) 
- aumentar a privacidade da cozinha 
- Ausência de sala de jantar 
- Relatou que gostava de espelhos ao 
longo dos ambientes 

03 - Utilização da mesa retangular 
- Desenvolveu os ambientes dos 
quartos 
- Não fez sala de jantar 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com quase todos os 
pontos levantados 
- Não viu problema na utilização 
de mesa retangular 
- Questionou a necessidade da 
sala de jantar 

- Concordou com todos os itens 
abordados 

- retirou as paredes internas 
- Retira os quartos 
- separa a cozinha da sala de 
estar 
- Optou por uma mesa redonda 
e maior na cozinha 
 

 - Montou os quartos 
- Ausência de sala de  jantar 
- Não vê problema com uso da mesa 
retangular 
- Não vê necessidade da sala de jantar 
 - cozinha como ambiente de 
socialização  

04 - Alegou ter dificuldade em 
pensar nos ambientes 
- Sofás dispostos em “l” 
- Optou por grandes janelas 
-   Porta de acesso da cozinha 
para a área externa 

- Não identificou problemas nesta 
etapa 
- Não viu problema em relação ao 
posicionamento das janelas 
- Não viu problema em relação ao 
posicionamento dos sofás 

- Concordou com todos os itens 
abordados 
- afirmou que a posição dos sofás 
auxilia na comunicação, assim 
como a mesa circular 
- Gostou da retirada das paredes 
internas 

 - Ignorou a sua proposta e 
tentou reproduzir a etapa 3 

- Alegou, após a terceira etapa, que o 
posicionamento da janela atrás do sofá 
(etapa 2) dificulta a sua abertura. 
- Tentativa de reprodução da etapa 3 
 

05 - utilizou a casa como referência 
- Apresentou dificuldade em 
pensar nos espaços 
- Sofás em formato de “L” 
- Utilização de mesa retangular  
- Não apresenta sala de jantar 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados 
 

- Concordou com todos os itens 
abordados 
- afirmou que a disposição 
aberta dos ambientes facilita a 
percepção dos ambientes como 
um todo 

- Não alterou a posição dos 
sofás (ainda em “L”) 
-  Permanece com a mesa 
retangular 
 

- Apesar de concordar com todos os 
itens levantados nas etapas 2 e 3, não 
faz grandes alterações. 

 



 

 

PARTICIPANTE SÍNTESE DAS ETAPAS RESULTADOS E 
OBSEVAÇÕES ETAPA 01 ETAPA 02 ETAPA 03 ETAPA 04 

06 - utilização de janelas grandes 
- Não desenvolveu sala de jantar 
- ambientes integrados, mas 
divididos visualmente 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados 

- Concordou com todos os itens 
abordados 
 

- Retirou a parede divisória, 
trocando-a por uma parede 
baixa 
- Substituiu a mesa retangular 
por uma circular 
- Sofá de frente para a porta, 
melhorando a visualização de 
quem entrasse 

- Mesa grande na cozinha 
- Ausência da sala de jantar 

07 - utilizou parede baixa 
- Tentou reproduzir a casa onde 
mora 
- Pia na área externa da casa 
- Montou espaço destinado a 2 
quartos 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados 

- Concordou com todos os itens 
abordados 
 

- Embora tenha concordado 
com os itens das etapas 1 e 2, 
não desenvolveu alterações 
significativas 

- Pia na área externa da cozinha 
- Sem alterações na proposta inicial 
- Ausência de janelas na cozinha devido 
a questões de insegurança 
- A cozinha é o ambiente mais utilizado 
na casa 
- Montou o quarto 

08 - Montou espaço destinado a 2 
quartos e 1 banheiro 
- Utilizou grandes janelas 
- Porta com visor lateral duplo 
- Sofás em formato de “L” 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados 

- Concordou com todos os itens 
abordados 
 

-Relatou que a proposta inicial 
estava totalmente inadequada. 
- Retirou as paredes divisórias 
internas 
- utilizou uma mesa circular 
- não desenvolveu sala de 
jantar 

- Se mostrou surpreso com os itens 
levantados nas etapas 1 e 2.  
- não desenvolveu sala de jantar 
- Manteve o formato em “L” dos sofás 

09 - tentou reproduzir a sua casa 
- Desenvolveu 2 quartos e 1 
banheiro 
- Inicialmente indicou a pia fora 
da cozinha 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados 

- Concordou com a maioria dos 
itens abordados 
- Questionou o espaço aberto 
entre a sala e a cozinha 

- Não fez alterações no modelo 
inicial 

- Se mostrou surpreso com os itens 
levantados nas etapas 1 e 2.  
- Informou a necessidade de separação 
visual entre a sala e a cozinha 
 

10 - Desenvolveu um quarto 
- houve uma preocupação com o 
sentido de abertura da porta 
- Não tentou reproduzir a sua 
residência 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados 
- Confirma a necessidade de 
janelas maiores 

- Concordou com a maioria dos 
itens abordados 
- relatou gostar dos ambientes 
abertos e amplos 

- Retirou as paredes internas 
- Não vê problema quanto à 
pia estar posicionada na 
parede oposta à da entrada da 
cozinha 

- Tornou os ambientes mais integrados 
pela retirada de parte das paredes 
divisórias 
- Desenvolveu um quarto 

11 - Desenvolveu um quarto 
- Utilizou uma porta com visor 
lateral duplo 
- Utilizou grandes janelas 

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados 
- Confirma a necessidade de 
janelas maiores 

- Concordou com a maioria dos 
itens abordados 
- relatou que a porta de entrada 
com visibilidade para todos os 
ambientes seria um ponto 
negativo 

- Não faz modificações 
significativas no modelo inicial 

- Relatou a questão da segurança 
quanto à visibilidade externa 
- Não identificou problema em relação 
ao posicionamento dos sofás ao lado 
um do outro 

12 - Desenvolveu um quarto 
- Sofás dispostos em formato de 
“L” 
- utilização de uma mesa circular 
- Não desenvolveu a sala de 
jantar  

- Não identificou problemas 
inicialmente 
- Concordou com todos os pontos 
levantados, mas não viu problema 
em utilizar uma porta de folha 
“cega” na entrada por causa da 
campainha luminosa 

- Concordou com todos os itens 
abordados 
 

- Não faz modificações 
significativas no modelo inicial 

- Não faz modificações significativas no 
modelo inicial, apesar de ter 
concordado com todos os itens 
levantados 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DE ACEITAÇÃO DA 
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