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resumo 
 

 

Nas últimas décadas houve um crescimento significativo da população sênior 
no mundo, sobretudo no continente europeu. Esse acréscimo populacional 
cria um conjunto de novos problemas para a mobilidade que antes eram 
circunscritos apenas a uma pequena parte da população. Os produtos 
assistivos à marcha, como bengalas e muletas, fazem parte do universo 
material do sênior e trazem não só o amparo na locomoção, mas também 
ativam processos de subjetivação complexos, evocam aspirações ligados à 
cultura, à massificação e aos valores simbólicos. Além disso, constata-se uma 
significativa carência de investigações no campo do Design que problematize 
a relação entre o sênior e os estigmas associados ao equipamento de auxílio. 
Neste cenário contemporâneo, os equipamentos de ajuda nem sempre 
oferecem um ideal de conforto e segurança, para além de carregarem uma 
estética médico-hospitalar estigmatizante. Esta investigação teve como 
objetivo compreender a experiência de seniores com equipamentos de auxílio, 
em três ambientes: doméstico, urbano e institucional em Portugal. O método 
adotado foi uma pesquisa em campo, em um processo exploratório e 
progressivo, dividido em cinco grandes fases (exploração, avaliação, ideação, 
criação e validação). Dessa maneira, foi possível avaliar de forma ampla os 
produtos assistivos, de acordo com cada contexto, relacionando, assim, a 
causa e efeito dos problemas observados. Os resultados da investigação 
foram divididos em três partes: a primeira, trata-se da construção de modelos 
conceituais (como o conceito de dispositivo) para analisar o processo do 
estigma em tecnologias assistivas; a segunda, foram recomendações para os 
ambientes da casa do sênior e, também, para as bengalas e muletas; a 
terceira parte, foi o desenvolvimento e validação do projeto Walk-ID (capas 
anti-estigma) através da tecnologia de impressão em 3D. O principal 
contributo desta investigação foi detectar o processo de estigma dos 
equipamentos de auxílio à marcha no envelhecimento e melhorar a qualidade 
da mobilidade por meio de um projeto que supere o estigma social, provendo 
sua personalização e conexão emocional entre o equipamento e o sujeito 
sênior. Por fim, foram trilhados novos caminhos para contribuir no 
aprofundamento científico da área do Design Inclusivo, compreendendo uma 
visão multifacetada do sujeito idoso com seu produto assistivo, através de 
uma abordagem interdisciplinar, entrelaçando o campo do Design com a 
sociologia, psicologia e a área da saúde.  
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abstract 

 
In the last decades, the senior population has grown substantially in the world, 
especially the European continent. This population growth implies a set of new 
problems for mobility that were once confined to only a small part of the 
population. Walking aids products, such as canes and crutches, are part of the 
senior's material universe and bring not only support for locomotion but also 
activate complex subjectivation processes, evoke aspirations linked to culture, 
massification, and symbolic values. Moreover, there is a significant lack of 
investigations in the field of Design that problematize the relationship between 
the elder and the stigmas associated with walking aids. In this current 
scenario, the walking aids do not always offer an ideal of comfort and safety, 
as well as carry a stigmatizing medical-hospital aesthetic. This research aims 
to understand the experience of seniors with assistive equipment, in three 
contexts: domestic, urban, and institutional. The adopted method was field 
research, in an exploratory and progressive process divided into five phases 
(exploration, evaluation, ideation, creation, and validation). In this way, it was 
possible to evaluate assistive products more broadly, according to each 
context, thus relating the cause-effect of the observed problems. The results of 
the investigation were split into three sessions: the first, were conceptual 
models (as the concept of apparatus) to analyze the process of stigma in 
assistive technologies; the second, were recommendations for the senior's 
home environments, and for sticks and crutches; and the third part, was 
development and validation of the Walk-ID Project (Anti-Stigma Covers) using 
3D printing technology. The main contribution of this investigation was to 
detect and overcome the stigma of walking aids for the elderly population and 
improve the quality of mobility, providing personalization and emotional 
connection between the equipment and the senior subject. Finally, new paths 
were taken to contribute to the scientific deepening of the Inclusive Design 
area, comprising a multifaceted vision of the senior and his assistive product, 
through an interdisciplinary approach, intertwining the field of Design with 
sociology, psychology, and the health area. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

palavras clave 

 
Diseño inclusivo, estigma, estética médico-hospitalaria, subjetividad, emoción. 

resumen En las últimas décadas, ha habido un crecimiento significativo de la población 
adultos mayores en el mundo, especialmente en el continente europeo. Este 
aumento de población crea un conjunto de nuevos problemas de movilidad 
que antes se limitaban a una pequeña parte de la población. Los productos de 
ayuda para la marcha, como bastones y muletas, forman parte del universo 
material del adulto mayor y aportan no solo apoyo a la locomoción, sino que 
también activan complejos procesos de subjetivación, evocan aspiraciones 
vinculadas a la cultura, la masificación y los valores simbólicos. Además, hay 
una carencia significativa de investigaciones en el campo del Diseño que 
problematicen la relación entre el adulto mayor y los estigmas asociados al 
equipamiento de ayuda. En este escenario contemporáneo, estos productos 
no siempre ofrecen un ideal de comodidad y seguridad, para más de portar 
una estética médico-hospitalaria estigmatizante. Esta investigación tuvo como 
objetivo comprender la experiencia de las personas mayores con ayudas 
técnicas, en tres contextos: doméstico, urbano e institucional en Portugal. El 
método adoptado fue la investigación de campo, en un proceso exploratorio y 
progresivo, dividido en cinco grandes fases (exploración, evaluación, ideación, 
creación y validación). De esta forma, fue posible evaluar los productos 
auxiliares de manera amplia, según cada contexto, relacionando así la causa 
y el efecto de los problemas observados. Los resultados de la investigación se 
dividieron en tres partes: la primera, fueron modelos conceptuales (como 
concepto de aparato) para analizar el proceso de estigma en las tecnologías 
de asistencia; el segundo, fueron recomendaciones para los ambientes de la 
casa de las personas mayores y, también, para bastones y muletas; y la 
tercera parte fue el desarrollo y validación del proyecto Walk-ID (fundas anti-
estigma) utilizando tecnología de impresión 3D. El principal aporte de esta 
investigación fue detectar el proceso de estigma de las ayudas técnicas y 
mejorar la calidad de la movilidad a través de un proyecto que supere el 
estigma social, proporcionando su personalización y conexión emocional entre 
el equipamiento y el adulto mayor. Finalmente, se tomaron nuevos caminos 
para contribuir a la profundización científica del área del Diseño Inclusivo, 
comprendiendo una visión multifacética del sujeto anciano con su producto de 
ayuda, a través de un enfoque interdisciplinario, entrelazando el campo del 
Diseño con la sociología, psicología y el área de salud. 
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“ 

E se as coisas pudessem falar?  

O que diriam?  

Ou elas já falam e nós apenas não a escutamos? 

E quem irá traduzi-las? 

 

” 
Hito Steyerl. The Language of Things, 2006. 
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 Figura 1. Surrealist Crutches, Salvador Dalí (1971) 
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A dimensão simbólica do Design 

 

“Não basta que construamos produtos que 
funcionem, que sejam compreensíveis e 
utilizáveis, também precisamos construir 
produtos que tragam alegria e emoção, prazer 
e diversão e, sim, beleza para a vida das 
pessoas”  

 

                   Donald Norman. Beauty, goodness and usability, 2004. 

 

O crescente interesse da teoria do Design1 em compreender os produtos a 

partir da experiência de uso, produzida e reproduzida nas interações entre 

o homem e a materialidade, é a inspiração da presente investigação. De 

maneira mais precisa, pretende-se refletir sobre o estigma produzido a 

partir dos produtos assistivos, já que nele é possível notar camadas de 

sentido, valores compartilhados e conectados a uma teia cultural na qual o 

envelhecimento está imerso. Nesta linha de pensamento, Norman, em 

“Beauty, goodness and usability” (2004), aborda a potencialidade dos 

produtos despertarem emoções nas pessoas, em sua capacidade de 

transmitir sentimentos, em se observar o lado hedônico que falta na 

materialidade.  

Compreende-se a dimensão simbólica do Design como uma operação que 

confere sentido ao real, mediante um denso jogo de agenciamentos e 

efeitos discursivos, sempre localizados histórico e culturalmente (Foucault, 

2007). Isso porque as culturas não são manifestações orgânicas de uma 

determinada sociedade e nem uma esfera autônoma de padrões estéticos, 

mas antes, estão em permanente conflito com as representações ligadas aos 

processos de composição e recomposição dos artefatos. Neste terreno 

simbólico, o Design não é uma disciplina neutra, mas sim, marcada por 

 

1 Optou-se em usar a palavra “Design” com inicial maiúscula com finalidade de representar 
o grande campo de conhecimento científico. 
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intencionalidades e discursos que o circundam. Em vista disso, a análise do 

campo do Design e seus efeitos materiais podem expressar as estruturas de 

uma certa realidade, circunscrita a um determinado tempo e espaço.  

Acredita-se, assim, em uma teia relacional entre o Design e a produção de 

verdade, como ordem significativa, na relação entre os sujeitos, as coisas e 

a sociedade. Posto isto, nenhum artefato possui um significado estável, visto 

que os objetos são ressignificados com o tempo, o que nos induz a constatar 

que o Design pode ser interpretado como um sistema composto de muitos 

elementos, camadas e estruturas e a aparência de um objeto pode dizer 

muito sobre uma mentalidade de uma sociedade (Cardoso, 2013).  Ademais, 

mais importante que a função prática, compreender a dimensão simbólica 

do Design é fundamental na disputa de poder, pois é nessa dimensão que se 

estabelece a possibilidade de atribuir sentido aos artefatos, como os 

conceitos abstratos de estilo, status e identidade (Bonsiepe, 2011). 

Em conformidade com esses parâmetros teóricos, faz-se importante 

estabelecer conexões entre elementos dispersos e estar atento às mudanças 

na estrutura simbólica do Design e na dinâmica temporal dos valores 

humanos. Desse modo, o Design e seus efeitos são centrais para 

compreensão dos modos de produção de subjetividades e criações de 

estigma sociais. 

Como fenômeno, o envelhecimento integra um contexto histórico, de 

caráter experiencial, além de estar notadamente demarcado pelo ambiente 

cultural no qual os sujeitos se inserem (Zimerman, 2000). Os estudos que 

examinam essas múltiplas experiências indicam a possibilidade de distintas 

elaborações sobre a velhice, organizadas a partir de suas ações, de sua 

presença no mundo e o conjunto de artefatos que compõe o cenário 

material da experiência do usuário2parece ser decisivo nos processos de 

sujeição pelo estigma (Martins e Lopes, 2017). 

 

2User Experience (UX) em inglês, envolve os estudos sobre os sentimentos de uma pessoa 
em relação à utilização de um determinado produto, sistema ou serviço. O crescente 
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O estigma social (Martin, 1986) produz uma estrutura de reprodução de 

comportamentos que identifica um sinal negativo ao produto, como 

portador das marcas ligadas à velhice. Em contrapartida, o aperfeiçoamento 

de produtos assistivos podem potencializar experiências e conexões 

emocionais (Csikszentmihalyi e Halton, 1981), pois o valor simbólico parece 

ser um ponto chave, sobretudo, no que tange à minimização do estigma 

social enraizado na materialidade pertencente ao universo dos seniores. 

 

Problema da investigação 
 

Devido à significativa melhora da qualidade de vida observada no mundo 

ocidental na década de 1950 (período pós-guerra), fruto das políticas de 

saúde do Estado de Bem-Estar social, houve um aumento exponencial da 

expectativa de vida nos países europeus. Como consequência, a população 

sênior cresceu significativamente nas últimas décadas, criando um 

descompasso entre a multiplicação de sujeitos e a inovação dos 

equipamentos de auxílio destinados a esse grupo.  

De acordo com Almeida e Lourenço (2010, p. 243), “infelizmente, ainda hoje, 

em pleno século XXI, muitas inverdades são ditas e promovidas, muitos 

mitos são mantidos e um grande preconceito ainda existe em relação ao 

envelhecer”. Isso porque, como alegam os autores, há uma persistência no 

nexo entre velhice e doença, operando, assim, uma visão pejorativa do 

corpo, das coisas e dos espaços pertencentes ao sênior3.  

 

número de pesquisas na área do Design preocupados com a experiência dos utilizadores 
posicionam o campo do UX como extremamente relevante no interior do Design. A UX 
destaca os aspectos afetivos, significativos e valiosos de interação o produto (Norman, 
2006).   

3 Acredita-se que os significados em torno do que é ser sênior está passando por alterações. 
Por exemplo, na Europa já se discute o prolongamento de vida profissional até os 70 anos, 
considerando os seniores como indivíduos totalmente ativos (Rosa, 2016). 
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O sujeito sênior4 normalmente possui alguma restrição de movimentação 

ou cognição, com impactos imediatos em seu cotidiano, principalmente 

devido a problemas de saúde desenvolvidos no processo de envelhecer, mas 

também advindos de acidentes como quedas, torções e queimaduras (Ganz 

e Latham, 2020; Tornero-Quiñones et al., 2020). Para agravar esse quadro, 

nem todos os espaços estão preparados para um deslocamento seguro e 

satisfatório, haja visto estes espaços terem sido planejados 

desconsiderando as necessidades da população sênior.  Ademais, a 

atualização dos produtos para esse grupo etário, bem como a condução de 

pesquisas de maior fôlego, tomando a globalidade do envelhecimento como 

objeto, só tiveram incremento significativo a partir do século XXI, quando se 

estabeleceu uma área de investigação mais consolidada: o Design Inclusivo 

(Clarkson et al., 2013). Mesmo assim, ainda é possível notar um conjunto de 

dificuldades e desafios políticos, projetuais e arquitetônicos para a 

implementação efetivas nos contextos privado e público. Destaca-se ainda 

que a produção acadêmica é restrita e não explora todas suas 

potencialidades nesta área.  

Em relação à história do design dos equipamentos de auxílio, sua 

representação está mais associada a uma função prática do objeto 

(colaborar com o a movimentação do corpo), especialmente quando 

relacionado ao sujeito sênior, do que com sua dimensão estética e simbólica. 

Assim, grosso modo, o artefato de apoio é conhecido e difundido em toda a 

sociedade e é nomeado de várias maneiras diferentes como: pau, bastão, 

cajado, bengala ou muleta, mas, com um mesmo formato – um grande 

cilindro verticalizado. 

 

4 Apesar das diferenças de significado entre as palavras “sênior” e “idoso”, principalmente 
em relação ao português de Portugal para com o Português do Brasil, foi adotado no texto 
ambas as palavras. Dessa forma, quando foi preciso enfatizar uma construção do estigma, 
a palavra “idoso” foi utilizada para retratar o “ser com idade” e, por outro lado, para 
representar a desconstrução do estigma, a noção de “sênior” foi aplicada para retratar a 
senioridade (experiência de vida) do sujeito. 
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A Figura 2 anuncia o problema da investigação: a estética padronizada de 

bengalas, muletas, andadores e seus efeitos estigmatizadores na população 

sênior.  

 

 

 

 

 

Esta pesquisa se distancia da concepção de que estes equipamentos são um 

mero produto de apoio, pois compreende-se como uma extensão do corpo 

do sênior, relacionado com seu cotidiano e que pode proporcionar 

experiências boas ou ruins, descrenças e esperanças no processo de 

envelhecer.  

 

 

Conforme destacam Desmet e Hekkert (2007) e Ford (2018), pode-se 

perceber pouco interesse pela personalização desses equipamentos, pois 

parece persistir uma certa negligência tanto do Design, como da Moda sobre 

a visibilidade de produtos para o envelhecimento durante o século XXI. Tal 

postura caminha contra a tendência do mercado atual, em que há uma 

demanda por customização de produtos, roupas e, até mesmo, o espaço de 

trabalho, a fim de qualificar a experiência estética dos produtos assistivos. É 

possível averiguar também um número reduzido investigações dentro do 

campo de atuação do Design que buscam refletir a relação entre os 

equipamentos de auxílio para o sênior e a produção do estigma.  

Nesse viés, conforme representado na Figura 3, o Design parece operar de 

forma obtusa através da materialidade e essas condições podem ter efeito 

na falta de inovação ou uma padronização, de forma e de estilo, nos 

produtos assistivos para seniores. 

Figura 2. Produtos assistivos para 
seniores. Fonte: Sergey Ryzhov. 
In: Fastcompany (2019) 
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O investimento na visualidade, cada vez mais presente no Design, posiciona 

a capacidade de produzir identidade e definir uma aparência mais familiar e 

emocional ao sujeito. Esta é a hipótese central nos estudos de psicologia 

social do vestuário, desenvolvidos por Kaiser, porque, segundo o autor, um 

produto é um espaço aberto para o gerenciamento da aparência, 

possibilitando a adequação do tipo de impressão que se pretende causar no 

grupo social ao qual pertence ou circula (Kaiser, 1997). Entretanto, esse 

investimento estético e de aprimoramento da experiência não é observado 

em equipamentos de auxílio. 

Por fim, Norman (2004) aborda a dificuldade de compreender nossa relação 

com o mundo contemporâneo, em perceber o lado emocional evocado pelo 

Design, principalmente ao examinar a satisfação dos usuários, pois são 

sentimentos que variam, sobretudo, conforme a idade, humor, vontade e 

necessidades. As emoções que os objetos nos provocam parecem ser algo 

decisivo para o autor e um componente interessante para ser explorado no 

universo do sênior. 

  

Perguntas da investigação 
 

O itinerário teórico desta investigação contemplou não apenas a 

complexidade concernente ao objeto, como ficou atento à dilatação dos 

horizontes científicos necessários à chave analítica em terreno 

Figura 3. Padrão estético 
vigente para bengalas e 

muletas. Fonte: Adaptado de 
Fetterman-crutches (2019) 
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interdisciplinar (Domingues, 2010), uma vez que as questões envolvendo o 

processo de envelhecimento convocam tal dilatação. Somado a isso, além 

da busca para a melhora da qualidade de vida dos seniores, é indissociável 

pensar o Design Inclusivo sem abordar as diferentes faces da produção de 

estigma pela materialidade.  

Com apresentação do problema central, as principais perguntas que 

nortearam a investigação através dos estudos entre Design, estigma e 

envelhecimento foram:  

 

1) Como o equipamento de auxílio à marcha engendra subjetividade?  

2) Como os seniores significam seus equipamentos de auxílio à marcha?  

3) Como melhorar a qualidade da experiência de uso do equipamento de 

auxílio à marcha destinado à população sênior?  

4) Como criar uma maior conexão simbólica e emocional entre o sênior e 

produto assistivo à marcha? 

 

Objetivos  
 

O objetivo principal da investigação foi compreender, na 

contemporaneidade, a experiência de seniores com os equipamentos de 

auxílio, no que tange aos valores simbólicos, estéticos e de usabilidade no 

contexto doméstico, urbano e institucional para a minimização do estigma.  

As emoções provocadas pelo equipamento de auxílio ganham importância 

significativa no exame cuidadoso de todos os aspectos constituintes do 

universo do sênior. Assim, a partir da aproximação com o objetivo central 

da Tese, os objetivos específicos foram definidos, servindo como 

parâmetros para aplicação de metas (Prodanov e Freitas, 2013): 
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1) Problematizar a estética médico-hospitalar e seus efeitos na produção de 

subjetividade.  

2) Compreender os problemas, queixas, experiências sobre o equipamento 

de auxílio à marcha. 

3) Compreender os significados, discursos, atribuídos ao equipamento de 

auxílio à marcha. 

4) Construir um modelo conceitual para compreensão do processo do 

estigma através do Design.  

5) Identificar as principais áreas de melhoria para o equipamento 

(recomendações para cada contexto de uso).  

6) Promover uma interferência material para a superação do estigma em 

equipamento de auxílio à marcha. 

 

Contributo 
 

A investigação problematizou o modo como o Design se relaciona com as 

pessoas e como nos relacionamos com os objetos; como significamos as 

coisas, como despertamos o desejo, repulsa, indiferença, medo ou orgulho 

de alguma coisa. Repensando à aparência de produtos assistivos, as 

características citadas são fundamentais para o exame do estigma em 

equipamentos de auxílio projetados para o sujeito sênior e sua conexão com 

os estudos sobre identidade, visualidade e estilo (Kaiser, 2012). Dessa forma, 

o principal contributo da investigação para o campo do Design foi colaborar 

com a desestigmatização da velhice associada a equipamentos de auxílio à 

marcha. 
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Enquadramento 
 

Baseado no quadro teórico mobilizado, delineou-se melhor o recorte da 

pesquisa, que compreendeu a experiência de uso com o produto assistivo 

em Portugal (Aveiro e Porto), como as atividades, ambientes, contextos e 

grupos que os seniores circulavam, bem como, os modos de subjetivação e 

fatores indutores de estigma (Figura 4).  

 

 

Em busca de respostas para compreender este enquadramento (a produção 

de estigma em/por equipamentos assistivos à marcha para o sênior), três 

autores foram mobilizados para a construção de um eixo central que guiou 

os estudos entre design, estigma e envelhecimento. 

O primeiro autor foi sociólogo Erving Goffman (2004), no que tange sua 

elaboração sobre os significados que um produto evoca, nas construções 

dos estereótipos sociais e estigmas a partir dos artefatos. O segundo autor 

foi o filósofo Michel Foucault (1979), por conta de toda sua elaboração sobre 

o modo como os sujeitos são efeitos discursivos, pela relação que existe 

Figura 4. Enquadramento da 
investigação: a produção do 
estigma em equipamentos de 
auxílio. 
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entre sujeito e a noção operativa de dispositivo5, na historicidade que as 

noções de normalidade e anormalidade carregam. Por último, o psicólogo e 

designer Donald Norman (2008), no que toca ao poder emocional dos 

objetos do dia a dia, na compreensão de como é possível se relacionar 

emocionalmente com as coisas, seja algo bom como o sentimento de 

pertencimento, seja algo ruim, como o sentimento de frustração do uso.  

 

Estrutura  

 

Tendo como base esses pontos fundamentais, foi proposto uma 

metodologia que permitiu uma análise múltipla da experiência do sênior 

com o equipamento, considerando três contextos: doméstico, urbano e 

institucional, a fim de se desenvolver conceitos de capas anti-estigma para 

o equipamento de auxílio.  

Quanto à sua natureza, a presente investigação se caracteriza como 

exploratória e progressiva, uma vez que seu andamento dependente dos 

resultados em campo e, também, aplicada, uma vez que propõe gerar 

conhecimento para o emprego de caráter prático no desenvolvimento de 

produtos (Yin, 2015).  

O método de design proposto foi resumido em cinco fases (exploração, 

avaliação, ideação, criação e validação). Por fim, espera-se atingir a hipótese 

que as capas personalizáveis podem, além de aumentar a autoestima dos 

sujeitos, diminuir a percepção do estigma dos usuários. 

 

 

5 O conceito de dispositivo elaborado por Foucault na década de 1970 significa a produção, 
organização e normatização entre as práticas discursivas e não-discursivas, na medida em 
que se faz operar a tríade poder-saber-subjetividade, o autor exemplifica como 
organizações arquitetônicas, regras, valores, leis e discursos, impostas aos indivíduos por 
um poder-saber externo, mas que se torna, ao mesmo tempo, interiorizada nos sistemas 
das crenças (Foucault, 1979).  
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O texto da Tese foi estruturado nos padrões normativos do Programa de 

Pós-graduação em Design da Universidade de Aveiro. A linguagem utilizada 

segue a norma culta da língua portuguesa-BR para a escrita acadêmica. A 

seguir, será apresentada uma visão geral da Tese, relacionando os capítulos 

com seus objetivos (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Visão geral da Tese: objetivos dos capítulos 

 

O primeiro capítulo, “Design e estigma”, discutiu a aplicação do Design 

Inclusivo para o envelhecimento, bem como trouxe dados de pesquisas 

atuais sobre as características da população sênior. Estes dados mostram a 

preocupação e a diversidade de significados sobre um mercado em 

constante alteração.  Assim, o Design Inclusivo serve como um catalisador 

de mudança de mentalidades e reconhecedor das multiplicidades, 

necessidades e potencialidades. Sustenta-se que, dada às diferenças entre 

Capítulos Descrição Objetivos 

1 Design e estigma 

- Conectar os conceitos de Design, estigma envelhecimento. 
- Entender o Design Inclusivo e suas abordagens. 
-Levantar dados referente as características da população sênior 
em Portugal. 
- Explorar os conceitos e significados sobre o envelhecimento e o 
Design 

2 
Uma arquegenealogia do 
equipamento de auxílio 

- Visualizar uma breve história do equipamento de auxílio (estado 
da arte). 
-Compreender os deslocamentos dos significados ao longo dos 
séculos. 
- Entender as formas de positivação do produto assistivo na 
atualidade. 

3 Aspectos da experiência 
- Identificar os contextos e formas de usos, qualidades, problemas 
ligados ao produto assistivo à marcha para o envelhecimento. 

4 Investigação empírica 

- Descrição da metodologia em Design. 
-Explorar os dados a fim de estabelecer uma relação entre design e 
estigma na experiência de uso com equipamento de auxílio à 
marcha destinados ao público sênior. 
 -Explorar os contextos de uso (urbano, doméstico e institucional 
do equipamento de auxílio como características, problemas e 
desafios. 

5 Resultados 

-Elaborar um modelo conceitual para compreender o processo do 
estigma através do Design. 
- Propor recomendações para o equipamento de auxílio à marcha 
(bengalas e muletas). 
- Apresentar um conceito do projeto anti-estigma. 
- Analisar o nível do estigma e preferência do projeto 
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os corpos, sujeitos e grupos, a busca por soluções adequadas sem 

hierarquizações é o caminho mais viável para seu reconhecimento e a 

quebra das marcas estigmatizantes (Heitor et al., 2014).  

O segundo capítulo, “Uma arquegenealogia do equipamento de auxílio”, 

mobilizou principalmente discussões interdisciplinares que gravitaram em 

torno da teoria do Design de produto para identificar, historicamente, a 

origem do estigma, suas raízes em relação às bengalas e às muletas 

produzidas atualmente para seniores, bem como as descontinuidades dos 

significados que ao longo do tempo lhe foram atribuídas. Além disso, 

examinou-se e analisou-se projetos que se aproximam ou distanciam dessa 

noção de estigma. 

Essa parte foi fundamental para estabelecer um ponto de mudança na 

investigação, pois foi inconcebível partir para o desenho, para a parte 

prática, sem compreender os mecanismos que operam sobre esta categoria 

de produto. Olhar o passado, permitiu entender que o estigma, 

infelizmente, ainda permanece e regula as subjetividades. Um exemplo 

contundente disso é a fabricação de bengalas e muletas em alumínio ou no 

mesmo tom amarronzado de madeira. Assim, se as bengalas e muletas 

falassem o que elas diriam? Que são fruto de um século passado que ainda 

não foi superado? Ou, que ninguém pensam nelas? E por quê? Quais são os 

motivos dessa preterição? Novamente, voltamos ao sujeito, ao sênior e sua 

construção de inferioridade dentro da sociedade.  

No capítulo três, “Aspectos da experiência”, foi debatido uma forma de se 

pensar a experiência do usuário com equipamento de auxílio, considerando 

o tempo a satisfação e a memória do cidadão sênior. Outro ponto explorado 

também foi a parte destinada à ergonomia, novas formas e tecnologia do 

objeto, como a utilização da impressão em 3D para modelos e produtos 

finalizados que marcam um novo período na experiência com o produto 

assistivo. 

No capítulo quatro, “Investigação empírica”, foi explorado os contextos de 

usos: doméstico, urbano e institucional. Esses contextos não foram incluídos 
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desde o princípio na metodologia, apareceram de forma a potencializar o 

que já estava em andamento, pois foi notado que eles se complementavam, 

por isso chamei de uma investigação exploratória, progressiva e 

multifacetada, pois novas questões foram formadas durante o processo até 

culminar nas capas anti-estigma.  

Inicialmente, a proposição desta investigação era produzir um equipamento 

de auxílio completo para o sênior em contexto urbano, cujo foco estava 

centrado na usabilidade e na ergonomia, pois os desafios e limitações físicas 

pareciam mais urgentes. Entretanto, ao explorar o contexto doméstico, 

além de um maior contato pessoal, comprovou-se que além dimensão física, 

o descontentamento estético e toda a carga simbólica negativa trazida pelos 

objetos de auxílio à marcha compunham um cenário novo a ser explorado 

pelo Design.  

No capítulo cinco, “Resultados”, é o ponto de encontro de todas as 

dimensões mobilizadas ao longo desta investigação, debatendo os dados 

observados em campos distintos. Também foi dividido uma parte para os 

resultados teóricos e outra parte para os resultados práticos, abrangendo o 

modelo teórico conceitual para visualizar e compreender melhor o tema da 

produção do estigma no envelhecimento e recomendações futuras para 

designers de bengalas e muletas.  

Em nível prático, foram projetados modelos de capa anti-estigma pela 

tecnologia de impressão 3D, a fim de se criar possibilidades estéticas mais 

enriquecedoras no uso do produto, sob a ótica da personalização e 

empoderamento do equipamento assistivo. Após isso, os modelos foram 

analisados com uma metodologia de comparação para observar se de fato a 

percepção do estigma sobre o equipamento diminui ou aumentou em 

usuários. 

A conclusão foi destinada ao fechamento da pesquisa, em que seu principal 

contributo foi a compreensão multifacetada do processo de estigma no 

âmbito de produtos para mobilidade fabricados para um grupo etário, 

problematizando, assim, o impacto do Design na cultura do envelhecimento. 
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Essa reflexão ancora-se no pressuposto de que não há prática sem teoria, já 

que os objetos representam, significam e evocam discursos ligados ao 

estigma e à padronização dos corpos. Assim, questiona-se se os designers 

colaboram com práticas segregadoras, estigmatizadoras ou criam modelos 

de existências, de forma mais livre e democrática? De modo complementar, 

pretende-se construir uma base teórica conceitual para refletir sobre o 

estigma produzido pelo Design em produtos assistivos, concatenando os 

esforços dispersos de projetos alternativos à estética médico-hospitalar.  

Por fim, a estigmatização continua a ser uma questão de peso em nossa 

sociedade, quando se fala de pessoas seniores ou com doenças devido à 

idade avançada. Combatê-la é fundamental para apoiar as associações, 

grupos e famílias, de modo a conceder direitos de igualdade social. 

 

Motivação 
 

A partir de minha dissertação de mestrado em Design na Universidade 

Federal do Paraná (UFPR)6, situada no campo da ergonomia e usabilidade 

dentro de um Hospital em Curitiba, sobre equipamentos de transporte de 

pacientes, me preocupei em investigar certas emoções, significados e 

padrões de artefatos em que a estética médico-hospitalar está mais 

presente. Assim, comecei a indagar-me o motivo pelo qual certos objetos 

estabelecem fortes conexões emocionais com usuários enquanto outros 

objetos passam despercebidos. Existe uma hierarquia das coisas? O Design 

hospitalar possui um projeto de homogeneizar tudo aquilo é que diferente 

e torná-lo idêntico? Se sim, quais são suas raízes? 

Em busca de repostas, ao longo dos quatros anos de desenvolvimento desta 

Tese, entrei em contato com campos de saberes que estudam o conceito de 

 

6 Rodrigues, Y. W. (2016). O transporte intra-hospitalar manual de pacientes por macas: 
uma investigação dos aspectos ergonômicos físicos. Dissertação (Mestrado em Design), 
Departamento de Design, Universidade Federal do Paraná, Paraná, Curitiba. 
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estigma social, como a sociologia, psicologia e vertentes dentro do Design, 

como os estudos sobre a materialidade, emoção7 e a experiência do usuário. 

Assim, me deparei com a problemática dos asilos, da marginalização, do 

sofrimento, enfim, da “estigmaticidade do produto”, como um fenômeno 

complexo e comum na sociedade ocidental.  

Desde a Revolução Industrial, e com o acréscimo de objetos que nos cercam, 

os desafios de reflexão sobre uma estética médico-hospitalar tornaram-se 

ainda mais desafiadores, pois o risco de sua cristalização acrítica no 

cotidiano é alto e a indagação de como a experiência com a tecnologia se 

torna uma prática normalizadora da subjetividade deveria ser coetânea ao 

desenvolvimento desses produtos.  

Ignorar este tema pode acarretar a fabricação e reforço de estereótipos 

através do Design, como os preconceitos e estigmas, marcando 

coletivamente os corpos de modo indelével. Por isso, me ative à necessidade 

de se estar atento aos efeitos do poder na fabricação dos estereótipos 

relativos ao envelhecimento no ocidente, para que, assim, os estigmas 

atribuídos ao corpo sênior pudessem ser compreendidos pelo campo do 

Design. 

 

 

 

 

 

 

7 Para Kremer e Uijl (2016), existe uma convergência de teorias sobre envelhecimento em 
relação a uma positivação da velhice, que tanto os comportamentos como as emoções 
perante os ambientes e coisas estão em constante mudança. Ademais, o método de 
mensuração das emoções em “Studying Emotions in the Elderly”, comprova a redução do 
reconhecimento de emoções em seniores, tendo em vista o fato deles experimentarem 
mais dificuldade em reconhecer expressões faciais, corporais e vocais negativas, pois 
afirmam que o processamento de informações negativas é mais complexo do que as 
positivas. 
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1. DESIGN E 

ESTIGMA 

 

Figura 5. Autorretrato (With skull cane), Mapplethorpe, R. (1988). O autorretrato de 
Mapplethorpe (1946–1989), fotografado nos anos 80 revela, dentre várias 
interpretações, a face do artista em contraste com uma bengala de madeira com pega 
de crânio (símbolo da morte). A foto foi retirada cerca de um ano antes de sua morte 
devido a complicações da AIDS. A imagem dialoga com um estilo vanitas dos dias 
modernos, com a alusão à insignificância da vida terrena e à efemeridade da vaidade 
(Drutt, 2020).  
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1.1 Coisas, estigma e o envelhecimento 

 

“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém 
viu, mas pensar o que ninguém ainda pensou 
sobre aquilo que todo mundo vê” 

 

Arthur Schopenhauer. O mundo como vontade e como 
representação, 1819. 

 

 

Em 1963, o sociólogo Erving Goffman definiu o estigma como uma 

construção social que pode ser entendido entre um conflito da identidade 

virtual em relação à identidade real dos sujeitos (Goffman, 2004). Através 

de um estereótipo social, a figura real do sujeito estigmatizado sofre 

deterioração, descrédito ou inferiorização por pessoas ou grupos tidos como 

normais.  

A palavra “estigma” carrega um sentido eminentemente negativo e, 

frequentemente, conforme Bacila (2005), leva à descriminalização, 

marginalização e invisibilidade de pessoas ou grupos. Logo, o estigma é um 

estado em que a normatização confronta a diferença, tenciona e produz 

variados sentimentos como aflição, repulsa e até medo. Ou, como sugere 

Zygmunt Bauman (1999), o estigma é um produto cultural, que cria 

territórios, espaços, produtos que delimitam um grupo; afasta o “eu” do 

“outro” por meio de conjuntos simbólicos e imagéticos. 

No processo de construção de um estigma, adota-se um outro modelo de 

verdade, um conceito pré-estabelecido, que definem características 

particulares de um grupo ou indivíduo que seguem o oposto das normas 

culturais tradicionais de uma sociedade. Goffman (2004) retoma o termo 

estigma (picada) dos gregos, no sentido de criar marcas, sinais nos corpos: 

Os gregos, que tinham bastante conhecimento de recursos visuais, criaram o 
termo estigma para se referirem a sinais corporais com os quais se procurava 
evidenciar alguma coisa de extraordinário ou mau sobre o status moral de 
quem os apresentava. Os sinais eram feitos com cortes ou fogo no corpo e 
avisavam que o portador era um escravo, um criminoso ou traidor uma 
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pessoa marcada, ritualmente poluída, que devia ser evitada; especialmente 
em lugares públicos. Mais tarde, na Era Cristã, dois níveis de metáfora foram 
acrescentados ao termo: o primeiro deles referia-se a sinais corporais de 
graça divina que tomavam a forma de flores em erupção sobre a pele; o 
segundo, uma alusão médica a essa alusão religiosa, referia-se a sinais 
corporais de distúrbio físico. Atualmente, o termo é amplamente usado de 
maneira um tanto semelhante ao sentido literal original, porém é mais 
aplicado à própria desgraça do que à sua evidência corporal (Goffman, 2004, 
p. 5). 

 

Com o incremento dos estudos sobre o envelhecimento e suas dinâmicas 

culturais observado, principalmente, a partir da década de 1970, pode-se 

constatar a emergência de um nexo entre velhice e deficiência, 

principalmente pela forma como este estágio da vida foi construída em 

oposição a uma sociedade centrada pela produção, rentabilidade e 

dinamismo (Gognalons-Caillard 1979). Assim, as mudanças dos 

condicionamentos sociais, culturais, econômicos, ambientais e estéticas são 

as bases para compreender o Design do envelhecimento para então 

rastrear, localizar e superar os estigmas que circundam e organizam a 

velhice (Ribeiro e Paúl, 2011). Por isso, é importante destacar a densa 

relação existente entre o Design e a produção de estigma ativada pelos 

produtos assistivos. Dentro desse mesmo argumento, Fernandes (2010) nos 

ajuda a refletir sobre a estrutura social dos estereótipos e mitos que 

condicionam a identidade do sênior e, que muitas vezes, estão enraizados 

na cultura ocidental: 

Existe ainda algum desencontro entre as investigações recentes que vêem o 
envelhecimento como uma experiência positiva e o senso comum que 
continua a vê-lo de uma forma mais negativa. Esta visão, mais sombria, acaba 
por estar presente, não só nos próprios idosos que se acomodam e assumem 
estas representações, mas também nas suas redes de suporte (Fernandes, 
2010, p. 36). 

 

É nesse sentido que a noção de heterotopia (2011), elaborado por Michel 

Foucault, parece ser uma importante chave de leitura para melhor 

compreender a conexão entre as coisas, o estigma e o envelhecimento. Por 

carregar uma concepção espacial, e que confere a lugares e objetos a 

capacidade de produzir sujeição, ela pode ser compreendida como um 
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instrumento de exame dos aspectos materiais, da disposição dos sujeitos em 

determinados lugares, organizados de acordo com suas posições nos jogos 

de poder. Assim, apesar dos esforços de despatologização da velhice, para 

Foucault (2011, p. 416), os asilos são considerados ‘’heterotopias de 

desvio’’, colocando os indivíduos, cujo comportamento é considerado 

transgressivo em relação ao meio ou à norma, em situação de exclusão. Isso 

porque, seguindo a argumentação do filósofo francês, percebe-se uma 

espécie de despersonalização do indivíduo, um apagar dos sinais de sua 

identidade, uniformizado, padronizado, mediante um viés médico-científico 

com uma estética específica, higienizadora e utilitarista. Este desvio da 

norma, que leva o sujeito-sênior à uma espécie de marginalização, é 

também ponderado por Canguilhem: 

Talvez queiram nos objetar que temos tendência para confundir a saúde com 
a juventude. Não esqueçamos, no entanto, de que a velhice é um estágio 
normal da vida. Mas, com idades iguais, será sadio um velho que manifestar 
uma capacidade de adaptação ou de reparação dos desgastes orgânicos que 
outro não manifeste; por exemplo, uma perfeita e sólida soldadura do colo 
do fêmur fraturado. Um velho saudável não é apenas uma ficção de poeta 
(Canguilhem, 2009, p. 80). 

 

No sentido oposto do observado no início do século XX, em que o Design foi 

marcado pela máxima de que a “forma segue a função”, a segunda metade 

do século XX foi pautada pela sobrevalorização da função simbólica dos 

objetos. Tal fato desencadeou o movimento intitulado styling, caracterizado 

por ser uma filosofia que se opôs ao funcionalismo, atraindo o consumidor 

pela estética dos produtos, que muitas vezes justificavam as limitações 

funcionais.  Este movimento foi uma estratégia para impulsionar o consumo 

a partir da aparência dos produtos, em uma fase de remodelação do sistema 

econômico, após a crise de 1929 (Cardoso, 2008).  Não obstante, nesse 

contexto, os produtos de mobilidade destinado a seniores ficaram de lado e 

não foram incluídos no movimento styling. 

Tal ponderação parece dialogar com as críticas de Petroski em relação a 

noção de Design mais preocupado com questões decorativas, pois, para o 

autor, “os objetos utilitários podem ser aperfeiçoados e, no geral, tornados 
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mais belos para o olhar, mas tais mudanças são quase cosméticas, feitas em 

um artefato já maduro ou que esteja envelhecendo” (Petroski, 2007, p. 43).  

O sentido “cosmético” é tratado pelo autor em um viés pejorativo, para 

maquiar uma imperfeição, e afirma que os contornos e formas 

provavelmente são as causas primárias para a criação de um objeto ao invés 

da qualidade estética. Por outro lado, para Van Grop e Adams (2012), a 

paixão seria a base do Design e ela se encontraria também presente na 

função estética dos produtos, devido ao impacto que essa característica tem 

na experiência com o objeto. Dentro disso, parece acertado afirmar que a 

estética de um produto é fundamental para compreensão de sua história, 

dos padrões geracionais e das conexões com os grupos sociais, pois as 

características visuais de um objeto marcam o primeiro contato entre 

usuário e produto, tornando-se primordial no processo de interação 

emocional com o sujeito. Assim, acredita-se que o produto não pode ser 

apenas “cosmético” ou apenas “utilitário”, pois precisa ser pensando a partir 

dessas duas dimensões, designadamente quando se trata de objetos 

desenhados para seniores. 

Penteadeira, pantufas, casacos de crochê, dentadura, camisola, bordados, 

porcelanas, decoração de cristal, enxovais ricos em detalhes, enfim, 

bengalas e muletas: estas “coisas de velho”, como examinam Martins e 

Rodrigues (2004) e Morando et al. (2018), são fundamentais para 

compreender como os conceitos de “gerontofobia”, “etarismo” ou 

“ancianismo” operam na sociedade e como esses objetos ativam o medo e 

preconceitos que gravitam em torno da velhice, motivando toda o conjunto 

de discriminações pela materialidade. Essa espécie de “asco” enraizou-se no 

mundo ocidental, principalmente nos comportamentos e na materialidade, 

revelando uma estética da velhice no campo do Design, uma vez que os 

objetos informam e revelam valores: 

As aparências dos objetos sempre são carregadas de significados, isso quer 
dizer que todo artefato material é comunicação, informação e signo, ou seja, 
todo artefato material possui também uma dimensão imaterial de 
informação (Cardoso, 2013, p. 111). 
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Um bom exemplo desse tipo de reflexão é o livro publicado por Kristof Vaes 

(2014), denominado “Product stigmaticity”, onde se encontra uma definição 

consistente entre a relação de Design e estigma. 

Introduzimos o termo “estigmaticidade do produto”, para abranger a 
investigação do estigma gerado pelos produtos. A estigmaticidade do 
produto pode ser considerada em contrapartida do “design agradável', um 
termo usado para capturar todos os benefícios potenciais e aspectos 
agradáveis que um produto pode fornecer em interação com seu usuário. 
Situada no extremo oposto do espectro, a estigmaticidade do produto 
abrange todos os aspectos, efeitos e consequências de um processo de 
estigmatização relacionado ao produto. Como tal, a estigmaticidade do 
produto compreende a atribuição do estigma relacionado ao produto, 
avaliação do estigma, reações ao estigma, resultados do estigma e a evolução 
do estigma relacionado ao produto ao longo do tempo (Vaes, 2014, p. 5, 
tradução do autor). 

 

Ainda sob a luz dos estudos de Vaes (2014), aponta-se que existe um usuário 

portador de um produto assistivo (estigmatizado) e outros sujeitos que 

pertencem ou não ao meio social deste usuário (estigmatizadores). Assim, 

esse conjunto é definido pela cultura, pelos espectadores e pelo Design 

(Figura 6). Nesse contexto, o estigma afeta diretamente o estigmatizado por 

meio de mecanismos de discriminação, confirmação da expectativa e 

ativação automática do estereótipo, e indiretamente por ameaças à 

identidade pessoal e social (Major e O’Brien, 2005). 

 

 

Figura 6. Elementos na produção 
de estigma no Design. Fonte:  
Vaes (2014, p. 33) 
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Nessa perspectiva, entende-se que o estigma do Design na velhice como 

uma condição reproduzida socialmente e historicamente, na medida que o 

sujeito é efeito e agente dessa reprodução, uma vez que está inserido nas 

relações com os equipamentos de auxílio e toda a teia discursiva que ele 

engendra.  

O estigma cria desconfortos e inimizades, enquadra as subjetividades e gera 

conflitos e resistências em nível individual, grupal e social (Goffman, 1988), 

isso porque os processos de produção passam por condições sociais que lhes 

são coetâneas, seja por influência do mercado, seja por influência de pré-

conceitos estruturantes da sociedade. O estigma enviesa conceitos 

associados a um conjunto de práticas sociais baseadas na diferença da idade, 

resultando na perpetuação de preconceitos, discriminação e moldando a 

forma como são criadas as expectativas quanto ao próprio envelhecimento. 

Ele é veículo de uma “figura deteriorada” criada pela sociedade que, 

consequentemente, gera o fenômeno da discriminação (Fife e Wright, 

2000).  

A desvalorização dos indivíduos na sociedade acarreta uma questão ainda 

maior, o estigma interiorizado (Corrigan, Sokol e Rüsch, 2013). A 

interiorização do estigma leva os seniores a evitar interagir socialmente, 

com receio das experiências negativas, contribuindo significativamente para 

a redução da autoestima e da motivação pessoal e profissional, tornando-se 

em um círculo vicioso. Contudo, a ideia de estigmatização pode ser alterada 

se as relações interpessoais forem fortes, coesas e positivadas (Mueller et 

al., 2006).  

 

1.2 O Design Inclusivo 
 

O Design Inclusivo (DI) tem ganhado cada vez mais espaço como campo de 

atuação, pesquisa e formulação de políticas, de modo a contribuir para o 

melhoramento da qualidade de vida no mundo contemporâneo. À medida 
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que esta área de conhecimento amadurece, as sociedades ocidentais 

enfrentam novos desafios sociodemográficos, econômicos e políticos cada 

vez mais complexos. Com isso, é possível perceber uma necessidade 

crescente em rever o conceito central de Design Inclusivo e aprimorar suas 

bases teóricas, seu escopo e aplicações, principalmente no âmbito da 

mobilidade/acessibilidade social.  

Segundo Falcato e Bispo (2006) o Design Inclusivo pressupõe um raciocínio 

de criação que permite que todo o projeto, em espaço público ou privado, 

seja apreensível e acessível para os usuários. Dessa forma, pensa-se, 

projeta-se e cria-se para tornar o meio mais fácil ao uso por pessoas com 

necessidades exclusivas. Assim, tem como principal objetivo contribuir para 

a não discriminação e inclusão social de todas as pessoas. 

O Design Inclusivo é um termo ainda novo e tem sido utilizado para 

identificar todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem para 

proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de pessoas com deficiência 

(cognitiva ou funcional) ou restrição de movimentos, promovendo, assim, 

maior qualidade de vida (Bersch e Tonolli, 2006). Além disso, os sujeitos 

devem ser capazes de visualizar, entender, navegar ou usar com confiança 

o serviço/ambiente/produto, independentemente da idade ou 

circunstância.  

Um trabalho de inclusão social deve ser focado num resultado de motivação 

pessoal, promovendo a autoestima, fornecendo informações à sociedade, 

educando-a e esclarecendo-a, contribuindo para uma significativa melhoria 

na qualidade de vida (Neto et al., 2012). Também para Daré (2010), o Design 

Inclusivo cria um valor para a concepção dos projetos, promovendo a 

independência, dignidade, participação, cuidados de saúde, e 

autorrealização. Assim, é um facilitador na inter-relação dos indivíduos com 

o ambiente, promovendo a integração da maioria dos indivíduos.  

Em relação ao panorama acadêmico do DI, mais especificamente no que 

tange aos equipamentos de auxílio, as pesquisas parecem estar circunscritas 

à locomoção dos utilizadores, principalmente com deficiências físicas e 
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motoras. Porém, podemos constatar pouca ou nenhuma discussão mais 

aprofundada sobre as formas de expressão do estigma presentes nestes 

dispositivos. Dito de um outro modo, o valor simbólico e os sentidos 

impressos em artefato como muletas, bengalas e andarilhos são ignorados 

nas reflexões, dando lugar a um imperativo da forma por si mesma (Lagher 

e Mallin, 2012).  

Situando o Design Inclusivo a luz de Almeida e Batista (2016), as atividades 

cotidianas podem ser divididas três tipos: o primeiro tipo relaciona-se às 

atividades básicas de vida diária (ABVD) ou ligadas à sobrevivência (ir ao 

banheiro/comer); o segundo está ligado às atividades instrumentais de vida 

diária (AIVD), que envolvem mais demandas ambientais do que as básicas 

(tomar medicamentos/usar algum equipamento); e, por terceiro, as 

atividades avançadas de vida diária (AAVD), que são referentes ao 

desempenho de funções sociais, que incluem trabalho, lazer, vida social e 

comunitária (interação com outras pessoas/grupos). Nestes três tipos de 

atividades, as intervenções podem incluir orientação de práticas de 

autocuidado para aumento da independência no cotidiano e diminuição de 

riscos funcionais e sociais. Essas práticas abrangem modificações no 

desempenho de atividades, uso de tecnologia assistiva, assistência e 

cuidados, modificações ambientais e incentivos à potencialização e 

ampliação da rede de suporte social (Almeida e Batista, 2016). 

Um conjunto de estudos atuais (Almeida e Batista, 2016; Gradim et al. 2016; 

Milaneze e Vanzin, 2016), buscam analisar a intervenção da terapia 

ocupacional nas práticas de cuidado com seniores sob riscos (quedas, áreas 

de perigo, região de incômodo e conclusão da atividade). Estas reflexões são 

centrais para analisar a intervenção do Design como propósito de contribuir 

para melhora da funcionalidade e ampliação do universo assistivo, haja visto 

que, embora possa haver um declínio das funções motoras, os seniores 

podem ter um envelhecimento ativo, saudável e que pode ser 

potencializado com a utilização de equipamentos de auxílio. 
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Em conformidade com de Walter et al. (2015), acredita-se que o campo do 

DI ainda não contribuí de forma contundente para os processos de 

concepção, projeção e fabricação de dispositivos de reabilitação dos 

movimentos para o público sênior. Além disso, os autores sustentam que as 

novas tecnologias precisam ser discutidas desde o início do processo de 

Design, principalmente no levantamento de necessidades dos utilizadores. 

Para isso, o uso da prototipagem rápida pode facilitar este processo de 

descoberta e adaptabilidade às necessidades físicas, além de auxiliar na 

validação da alternativa enquanto projeto de produto de apoio.  

Nessa esteira, constatou-se um número escasso de projetos inclusivos, 

principalmente aqueles relacionados ao tratamento de longo prazo, em 

comunidades e instituições que pretendem a reintegração dos seniores. 

Essa questão é notória num estudo realizado por Axelson et al. (1999, p. 14), 

no qual foi avaliado como as pessoas atuam em diferentes ambientes e 

como são necessários cuidados extras ao projetar diferentes espaços para 

diferentes grupos de pessoas, situação largamente ignorada atualmente. O 

levantamento aponta ainda para as capacidades físicas e cognitivas 

reduzidas dos sêniores, com a memória e reflexos mais lentos, menor 

agilidade, mais sensibilidade às mudanças de temperaturas e 

emocionalmente menos confiantes nas suas decisões são pontos para serem 

desenvolvidos em projetos. 

Nesse contexto apresentado, o Design Inclusivo pode ser uma alternativa 

para se pensar o estigma nesta população, além de promover uma melhor 

mobilidade. Assim, quando se visa interrogar esse tema em sua amplitude, 

é preciso conhecer os utilizadores dos objetos e dos espaços, seu modo de 

vida, padrão emocional, maneiras de agir, enquadramento familiar e social. 

Portanto, por meio de uma melhor conexão entre os dispositivos físicos de 

interação e as tecnologias existentes, poder-se-á diminuir as dificuldades 

para cada tipo de restrição (Santana et al. 2016). 

Em conformidade com Margolin (1989), compreende-se, no âmbito desta 

investigação, o Design Inclusivo como uma ciência que visa minimizar, 
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diminuir e reduzir o estigma. Através da adaptabilidade, acessibilidade e 

personalização funcional/estética pode existir uma redução do estigma, pois 

o usuário teria a possibilidade de manejar utensílios e alterar o produto de 

acordo com seu desejo, ao contrário do “Design Universal” ou “Design Para 

Todos”8, que estabelecem um formato único às necessidades, 

desconsiderando as diferenças ou necessidades, conforme problematizado 

na Figura 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa corrente de pensamento, Renato Bispo (2018) sustenta que, apesar 

da abordagem do Design Universal ser importante, ela ainda não contempla 

de forma aprofundada o impacto que o Design pode ter na mudança de 

 

8 Em inglês, conforme Myerson e Lee (2010) as abordagens “Design for all” ou “Universal 
Design” aceitam que nem sempre é possível que um produto atenda às necessidades de 
toda a população. No entanto, essas abordagens sustentam que todos os produtos 
convencionais devem estar acessíveis ao maior número possível de pessoas. Dessa forma, 
apenas quando abordamos um nicho específico do mercado com muita dificuldade de uso, 
no sentido de viabilizar a acessibilidade do nicho, é que essas abordagens se aproximam do 
Inclusive Design (Design Inclusivo). 

Figura 7. Paradigma entre Design 
Inclusivo x Design Universal 
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mentalidades e no combate aos “estereótipos estigmatizantes” na 

sociedade.  

As investigações atuais estão focadas na usabilidade e avaliam os riscos 

envolvidos na tarefa, o esforço físico empregado e a avaliação postural. 

Contudo, pertencem às áreas da saúde e não focam suas análises nas 

experiências dos utilizadores nem na construção projetual, ambas 

relacionadas ao campo do Design (Fonseca et al., 2015).  Ademais, a 

locomoção dos seniores vem ganhando cada vez mais espaço nas 

investigações acadêmicas, sobretudo em relação à busca por novas 

tecnologias e às maneiras de resolver problemas básicos.  

Nessa linha de pensamento, o DI é abordado na investigação como uma 

ferramenta de intersecção, permitindo debater, questionar e melhorar os 

equipamentos de auxílio na relação da experiência do sênior e tudo que se 

conecta a ele (Figura 8). Assim, fomentando variados sentimentos e vínculo 

com a mobilidade, promovendo a qualidade de vida de forma mais 

produtiva e repleta de sentido (Iwarsson e Ståhl, 2003). 

 

Figura 8. Design Inclusivo: 
temas e intersecções da 
investigação 
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É importante que o DI seja incorporado ao desenvolvimento de produtos, 

sem a necessidade de aproximação com um tipo de padrão de normalidade, 

celebrando a diferença, na valorização da diversidade, na solidariedade 

humana, na importância das minorias, no direito ao pertencimento e, 

especialmente, no exercício da cidadania (Sassaki 1997). Do mesmo modo, 

ambientes também deveriam ser projetados observando as limitações 

funcionais devido a deficiências ou circunstâncias momentâneas (Czaja et al. 

2019). Dentro deste raciocínio, elabora-se dois tipos de exclusões para o 

Design Inclusivo: 

 

1) Exclusão por habilidade: Quando a experiência não pode ser acessada 

devido a um fator individual corpóreo, por falta de habilidade motora e/ou 

cognitiva, impossibilitando a atividade ou reflexão no momento de uso do 

produto. 

2) Exclusão por contexto: Quando existe um fator externo ao indivíduo que 

impossibilite a experiência de uso do produto, são restrições vindas de 

grupos, políticas e/ou da sociedade. 

 

Outra forma de se pensar o DI na atualidade é refletir sobre a (in)visibilidade 

do estigma em produtos assistivos. Como esconder ou mostrar um objeto 

na sociedade, é o foco das preocupações de Grieg, Keitsch e Boks (2014, p. 

8).  O principal contributo dos autores para a área do DI foi definir quatro 

maneiras de exposição do objeto ao se pensar um projeto inclusivo: 

 

1) Sinalizar: Quando se destaca o produto, torna-o mais visível perante as 

pessoas, evidencia-se um comportamento para evitar acidentes. Ex.: 

equipamentos de auxílio para seniores. 

2) Visível: Não tenta se destacar nem esconder o produto, neutro. Ex.: 

inalador para asma. 
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3) Camuflar: Tornar o produto integrado a outro, para esconder os traços 

característicos do estigma, dispositivos híbridos. Ex.: alarme acoplado em 

relógios para pessoas com demência. 

4) Invisível: Com o objetivo de apagar qualquer indício de comportamento 

incomum, normalmente esta abordagem é possível quando em conjunto às 

novas tecnologias. Ex.: aparelho para pessoas com incapacidade auditiva. 

Dessa forma, inspirados pelos autores Grieg; Keitsch e Boks (2014), pode-se 

aferir uma estratégia de design, na qual seja possível personalizar o projeto 

em diferentes “modos de visibilidade”, dependendo do contexto que o 

equipamento se insere (Figura 9). 

 

 

As experiências com produtos assistivos na atualidade podem ser pautadas 

pela subjetividade, escolha, capacidade de cuidar de si e dos outros ao longo 

da vida, a fim de deixar ao usuário a opção de esconder ou mostrar seu 

produto assistivo. Nestes aspectos, o fortalecimento da identidade do 

sênior, a expansão de sentimentos e o cuidado nas relações com o corpo 

podem ser formas relevantes de se pensar a materialidade desses objetos, 

de viver novas experiências.  

Com o contexto apresentado, se faz necessário pensar as dificuldades 

motoras em seniores inserida no contexto de novas tecnologias, junto ao 

Design Inclusivo, através de meios democráticos e interdisciplinares, de 

Figura 9. Modos de visibilidade 
para projetos em Design Inclusivo 
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forma a garantir o transporte dos utilizadores com qualidade. Para isso, 

procura-se a aceleração da adaptabilidade das interfaces físicas dentro do 

processo de desenvolvimento de novos produtos auxiliares, considerando o 

uso satisfatório identificado em cada utilizador para cada contexto de uso. 

Importante destacar que, embora haja reflexões de maior fôlego desde anos 

de 1970, apenas a partir dos anos 2000 houve uma real preocupação do 

campo do Design em refletir sobre o envelhecimento, suas necessidades e 

expectativas, além do aumento considerável em pesquisas sobre Design 

Inclusivo.  

Por fim, afirma-se que o projeto, a partir de um conjunto vasto de novos 

parâmetros, pode ser um meio mais eficiente para a redução dos problemas 

nos equipamentos de auxílio. Logo, para a aplicação do Design Inclusivo é 

necessário avaliações mais coesas do produto através das atividades 

envolvendo os cuidadores, utilizadores, equipamento e o ambiente. 

 

1.3 Envelhecimento da população 
 

O envelhecimento da população tem trazido novos desafios não apenas para 

a formulação de políticas públicas, como para a própria produção de 

conhecimento nas mais variadas áreas, haja visto grupos cada vez mais 

numerosos, em variados contextos culturais, têm demandado soluções para 

os problemas de restrição movimentacional, cognitiva e sensorial.  

Conforme reforça Veloso (2014), a União Europeia (UE) depare-se com o 

envelhecimento decorrente das melhorias generalizadas nas áreas 

econômicas, social e médica, resultante da coincidência das diferentes 

tendências demográficas: I) a baixa renovação da população, inferior a 1,5 

UE (2010), II) o aumento da população em idade de reforma proveniente da 

geração baby-boom, III) o aumento da esperança média de vida, que 

segundo CCE (2006), aumentou 8 anos entre 1960 e 2006, e estima-se que 

poderá aumentar mais 5 anos entre 2006 e 2050. 
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Para o Fundo de População das Nações Unidas (2012), o envelhecimento da 

população é uma tendência demográfica a nível mundial, sendo definido 

que o sênior é aquele com idade igual ou superior a 60 anos. Assim, o 

processo de envelhecimento prolongado é uma consequência da 

longevidade humana e é considerado pelo Governo de Portugal (2012) um 

fenômeno das sociedades ocidentais contemporâneas. Ademais, as 

tendências demográficas na UE são recentes e caracterizadas pelo aumento 

continuado da esperança de vida, a redução da mortalidade infantil, o 

aumento da emigração, a queda acentuada da fecundidade e o consequente 

envelhecimento da população (INE, 2014). 

Conforme Figura 10, há uma projeção ascendente das populações seniores 

no mundo (FPNU, 2012). A população mundial está crescendo menos e 

vivendo mais, pois a esperança de vida ao nascer era de 48 anos nos anos 

de 1950 e subiu para 68 anos em 2010 (FPNU, 2012).  Um dos fatores que 

impactam esses dados relaciona-se à sistemática redução da natalidade. 

 

 

Como complemento, na Figura 11 pode observar o momento em que o 

número de seniores ultrapassou o número de jovens em meados do ano 

2000 e estima-se que em 2050 cerca de 22% da população será composta 

por seniores. Pela primeira vez serão mais pessoas seniores do que crianças 

com menos de 15 anos (UNDESA, 2011). Ademais, a previsão mundial para 

Figura 10. Crescimento da 
população sênior no mundo. 
Fonte: FPNU (2012) 
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2050 da Organização das Nações Unidas (ONU) calcula que a população 

mundial, estimada em 7,7 bilhões em 2019, aumente para 9,7 bilhões em 

2050 (UN, 2019). Devido ao crescimento global, a ONU estima haver o dobro 

de pessoas com mais de 60 anos em relação às crianças e jovens até aos 14 

no planeta, consolidando assim, uma nova estrutura demográfica (UN, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando observamos exclusivamente os dados dos 28 países que compõe a 

UE, a expectativa de vida ao nascer para homens é estimada em 78,1 anos e 

83,6 anos para mulheres, um acréscimo de cerca de 1 ano em relação ao 

censo de 2010 (EUROSTAT A, 2014). Estes dados, entretanto, não 

conseguem responder plenamente às questões relativas à qualidade de 

vida, como a saúde dos cidadãos, por exemplo. Por isso, nesse mesmo 

estudo buscou-se estratificar a população quanto ao número de anos que 

gozam de uma vida saudável. Foi estimado que homens possuem, em média, 

61,4 anos e mulheres 61, 8 anos. Isso representou aproximadamente 79% e 

74% da expectativa de vida total para homens e mulheres, o que mostra uma 

melhoria na qualidade de vida na UE em 2010.  

Ademais, mais de um terço das pessoas com mais de 75 anos tem 

deficiências limitativas. Número que, aliás, tende a aumentar com o passar 

dos anos, demandando um amplo esforço dos governos, das empresas, da 

universidade e da sociedade como um todo para proporem adequações a 

Figura 11. Estimativa 
populacional entre 

crianças, jovens e 
seniores. Fonte: 
UNDESA (2011) 
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essa nova realidade. Em consonância, esses cuidados deverão ainda levar 

em conta os diversos contextos culturais e sociais nos quais os sêniores 

estão imersos porque os grupos tendem a se tornar ainda mais diversos. 

Vale destacar que, prospectando este cenário, o Projeto Europa 20209 visa 

criar condições de acessibilidades a todas as pessoas, fornecendo vantagens 

econômicas para mercados debilitados que pretendem incrementar e 

diversificar ambientes e produtos destinados à população sênior. Um 

exemplo disso, são os volumes estimados em mais de 30 mil milhões de 

euros10 para o desenvolvimento de produtos assistivos, já que, os 

procedimentos de desenvolvimento de produtos e serviços não refletem 

devidamente as necessidades dos usuários ou não são suficientemente 

acessíveis (CE, 2010). 

 

1.4 Envelhecimento em Portugal 

 

Um levantamento realizado em 2008 pelo instituto CEDRU constatou um 

acentuado envelhecimento demográfico na União Europeia e colocou 

Portugal entre os países mais envelhecidos do mundo, em décimo lugar em 

relação a habitantes com idade igual ou superior a 60 anos. Entre países da 

UE, Portugal encontra-se na sétima posição com mais seniores. Para esta 

situação contribuem diversos fatores, a saber: manutenção de baixos níveis 

de fecundidade, aumento da esperança de vida e movimentos migratórios. 

Verifica-se também uma discrepância acentuada em termos de gênero: as 

mulheres são o grupo mais representativo com relação à progressão de 

idade, sendo 59,1% da população com mais de 65 anos, contra 40,9% de 

homens. Além disso, segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE, 2012), 

 

9 Resoluções do Conselho (SOC 375 de 2 de junho de 2010) e 2008/C 75/01 e Resolução do 
Parlamento Europeu B6-0194/2009, P6 TA (2009)0334. In: CE -Comissão Europeia (2010). 

10 Deloitte & Touche, Access to Assistive Technology in the European Union, 2003, e BCC 
Research, 2008. In: Comissão Europeia (2010). 
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a população idosa, com 65 ou mais anos, residente em Portugal, é de 2,023 

milhões de pessoas, representando cerca de 19% da população total.  

No mesmo estudo, constatou-se que 38% da população idosa pertencia ao 

grupo etário entre os 65 e 74 anos, 25% tinham uma idade entre os 75 e os 

84 anos e 4,15% com mais de 85 anos. Outro dado importante e que impacta 

diretamente na formulação de políticas públicas e propostas de promoção 

de bem-estar diz respeito ao fato de que com o incremento numérico desta 

população, observa-se um aumento de patologias e o agravamento 

continuado do estado de saúde, culminando em 63,6% da população com 

mais de 85 anos apresenta alguma patologia. 

Como em outros países, essa tendência demográfica pode ser observada em 

Portugal a partir dos anos 2000 quando a população de seniores atingiu 

17,1%, ante 15,6% da população jovem (Figura 12). Essa nova tendência 

desencadeou no país uma preocupação sobre a globalidade dos temas 

envolvendo o envelhecimento e as políticas de proteção social. A estimativa 

do INE prevê que em 2050 o número de sêniores ficaria em 31,8% do total 

da população, representando assim cerca de um terço da população total. 

Ademais, em resultado do agravamento dos desequilíbrios geracionais, o 

índice de envelhecimento poderá vir a atingir o valor de 307 seniores para 

cada 100 jovens (INE, 2014). 

 

Figura 12. Ponto de virada da 
população sênior em relação a 
população jovem em Portugal. 

Adaptado do INE (2014) 
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Já em relação ao nível de dependência dos seniores (Figura 13), Portugal 

ocupa a quarta colocação para países pertencente a UE com 32,9 % em 2017, 

ficando apenas atrás de Itália (35%), Grécia (33,9%), Finlândia (33,7%). O que 

demonstra um acréscimo do nível de dependência do idoso perante os 

serviços públicos em relação a década de 60 (12,6%). 

 

A problemática em torno do envelhecimento populacional é relativamente 

recente em Portugal e, dado à tendência demográfica contínua nas próximas 

décadas, demandará um crescimento nos investimentos do Estado em 

programas sociais, como as pensões e cuidados na saúde, investimento em 

transporte adequado, moradia, trabalho e propagandas sobre prevenções e 

cuidados (Moreira 2010). 

O envelhecimento tem diversas repercussões em nível econômico, social, 

político e cultural. Inclui-se a isso a necessidade dos espaços de moradia 

serem repensados por meio Design, como prevenção de gastos públicos de 

ambientes domésticos, evitando acidentes e promovendo a qualidade de 

vida dos seniores. Assim como cabe à área do Design produzir reflexões em 

torno da produção dos objetos de auxílio para mobilidade dessa população, 

atento às especificidades dos corpos e promovendo a desestigmatização.  

Figura 13. Índice de dependência 
de idosos na UE. Fonte: Pordata 
(2019) 
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Ao analisar o contexto português, a frase “prepara-se hoje, a velhice que se 

quer ter amanhã”, utilizada pelo Governo em 2012, indica um fomento em 

projetos e ações para a acessibilidade e cuidados com o sênior. Isso 

demonstra também uma preocupação em apresentar o envelhecimento 

como positivo, contrariando os estigmas atuais. 

 

1.5 “Idoso”: Um termo em movimento? 

 

Simone de Beauvoir observa a velhice como um fenômeno social que implica 

a relação do corpo com o mundo, com o tempo e com as histórias. 

Atravessando a categorização fisiológica da capacidade funcional do corpo 

envelhecido para além da medicina, a filósofa francesa estabelece uma 

conexão da velhice com os valores culturais (Beauvoir, 1990). Assim, estudar 

o envelhecimento da população ao nível cultural torna-se necessário e 

requer do Design mais atenção, pois nele, estão envolvidos diferentes 

aspectos: biológico, cronológico, psicológico e social (Marques, 2011). 

Os especialistas em envelhecimento referem-se atualmente a três grupos de 

pessoas: “os idosos jovens” que estão na faixa etária entre 65 e 74 anos, 

podendo estar muito ativos e vigorosos; “os idosos velhos” entre 75 e 84 

anos e “os idosos mais velhos” que têm 85 anos ou mais, e que são aqueles 

que têm maior tendência para a fraqueza e para a enfermidade, 

tendencialmente com dificuldade em desempenhar algumas atividades da 

vida diária (Papalia, Olds e Feldman, 2006). 

A distinção entre estas três categorias permitem compreender o 

envelhecimento não determinado pela idade cronológica, mas sim pela 

forma como se vive e se administra a própria vida11, tratando-se de uma 

integração entre as vivências, contextos e culturas.  

 

11 Um ponto importante é como os sujeitos compreendem a velhice e que categorizações 
lhe atribuem. Uma pesquisa realizada com vinte seniores cegos, compreendendo seus 
discursos, os significados atribuídos para o envelhecimento foram padronizados em: 
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Em relação às categorizações por geração, conforme os grupos organizados 

por décadas da Foundation Stagnation Generation (2016), existem cinco 

termos que variam de acordo com a média do número de nascimentos: a 

Silent Generation entre 1926 e 1945, os Baby Boomers de 1946 a 1965, hoje 

chamados de “terceira idade”, a Generation X entre 1966 e 1980, os              

Millennials entre 1981 e 2000 e, por fim, a Latest entre 2001 e 2015 (Figura 

14).  

 

 

Para aprofunda o debate, pondera-se duas vertentes identitárias que 

permeiam o envelhecimento: a primeira com 3 conceitos relacionados à 

discriminação e ao estigma (Tabela 2). Já a segunda tabela, articula 10 

conceitos, posicionados em relação à positivação da velhice e suas 

terminologias relacionadas à produtividade e ao consumo (Tabela 3)12.  

 

 

processo natural (45%); passar dos anos (40%); processo de desgaste (35%); relacionado à 
deficiência (20%); ser ativo (10%) e contradições significativas (5%) (Tosim, Moreira e 
Simões, 2009). 

12 Estas duas vertentes já foram elaboradas em um estudo sobre os conceitos para o 
envelhecimento no âmbito do Design (Rodrigues et al., 2020). 

Figura 14. Categorizações das 
gerações por ano (UK). Fonte: 
Foundation Stagnation 
Generation (2016) 
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Tabela 2. Termos relacionados ao estigma 

Nº Termo Significado 

 

1 

Idadismo 

Ageism 

Termo do inglês que ativa estereótipos e à discriminação contra 
indivíduos ou grupos com base na idade. O termo foi cunhado 
em 1969 por Robert Neil Butler para descrever a discriminação 
contra seniores. Butler definiu “ageism” como uma 
combinação de três elementos conectados: atitudes 
prejudiciais em relação aos seniores, práticas discriminatórias, 
práticas políticas à velhice e ao processo de envelhecimento 
(Nelson, 2004). O termo pode ser pensado desde o transporte, 
moradia, baixa renda, aposentadoria até o atendimento 
inadequado ao sênior. 
 

 

2 

Gerontofobia 

Gerontophobia 

Termo específico que designa fobia aos seniores, no âmbito de 
evitar, segregar e rejeitar um grupo de idade, como a 
discriminação, por ódio ou nojo (Bunzel, 1973). Xingamentos 
como “velhote”, “coisa de velho”, “lento”, “cota” podem ser 
atribuídos nesta categoria (Peixoto, 1998). Ademais, pode 
remeter a um medo de envelhecer, a partir de um estereótipo 
social, com um corpo sem força, sem vontade, incapacitado e 
doente. 
 

3 Idoso inativo 

Old man idle  

Oposto ao conceito “idoso ativo”, evoca um conceito 
estereotipado do sênior em relação às atividades diárias e ao 
estado mental (Delgado, 2010). Percebido como um rótulo 
estigmatizante para um grupo etário, visto que não é percebido 
esta categoria em outros estágios da vida, como “jovem 
inativo” ou outras terminologias para doenças específicas que 
são aplicadas com maior peso apenas no envelhecimento.  

 

Em relação ao termos levantados, na visão de Canguilhem (2009) os 

significados relacionados ao estigma é uma falta de percepção do outro, 

vendo o anormal como desviante de seu padrão pessoal, dado que:  

As normas de um velho seriam consideradas como deficiências do mesmo 
homem, quando adulto. Esse reconhecimento da relatividade individual e 
cronológica das normas não representa um ceticismo diante da 
multiplicidade, e sim tolerância diante da variedade (Canguilhem, 2009, p. 
130). 

 

Já a outra categorização, relacionada a uma ideia de produtividade (Tabela 

3), tem em vista a rentabilidade, a permanência do corpo no trabalho, 

produzindo, assim, uma ressignificação da velhice. O envelhecimento como 

objeto de estudo parece ser campo fértil para a investigação no Design e, de 

fato, existem conceitos com significado variável, além de novos que 

representam um novo e crescente olhar positivo sobre a velhice, 



       57 

 

transformando os significados outrora pesados e condenatórios sobre o 

corpo e a cultura do sênior.  

 

Tabela 3. Termos relacionados à produtividade x positivação 

Nº Termo Significado 

1 Pré-sênior  

Pre-sénior 

Termo novo relacionado à fase de preparação para o 
envelhecimento, normalmente relacionado entre 55 até 
65 anos (Lin, 2005; Frey, 2010). 

2 Melhor idade  

Wellderly 

Termo usado a partir dos anos de 1980, quando houve 
uma proliferação de políticas públicas e cuidados com os 
seniores (Motta, 1998). O termo é visto como um 
movimento de positivação da velhice. 
 

3 Sem-idade  

Ageless 

No age 

Termo atual para definir comportamentos, aparência ou 
uma estética para pessoas que não podem ser definidas 
pela idade, é inexistente ou parece não mudar. Deste 
modo, o tempo que passa vira um triunfo, conquista, 
mais experiência e beleza, aceitam a passagem do tempo 
sem muito disfarces (Mena, 2017). O sujeito pode se 
identificar apenas por ser adulto ou “maduro”. 

4 Envelhecimento 
Ativo 

Active Ageing 

 

 

  
 

Termo adotado pela OMS no final dos anos 90. O 
Envelhecimento Ativo é definido como um processo de 
otimização de oportunidades para a saúde, a 
participação social e a segurança, no sentido de 
aumentar a qualidade de vida, a independência e a 
autonomia durante o envelhecimento (WHO, 2002). É a 
capacidade de manter a decisão e o controle sobre a sua 
vida, ter voz ativa em seu meio e em sua comunidade. 

5 Envelhecimento 
Saudável 

Health ageing 

 

Envelhecimento saudável, segundo Relatório Mundial de 
Envelhecimento e Saúde da OMS, é o processo de 
“desenvolvimento e manutenção da capacidade 
funcional que permite o bem-estar em idade avançada”. 
(OMS, 2005). 

6 Gerontolescência  

Gerontolescence 

Palavra criada pelo especialista brasileiro Alexandre 
Kalache (2019). Gerontolescência significa estar pelo 
mundo, ativo, criando uma construção do que é 
envelhecer. Termo aberto e agregador de novas 
experiências. 

7 Não-aposentado   

Non-retired 

O conceito de não-aposentado (unretirement) parece 
emergir de uma condição de mercado, a par da utilização 
dos anos de trabalho extra ao longo da carreira (Bevan et 
al., 2018). Assim, são seniores que preferem continuar 
trabalhando, ao invés de se aposentar, contudo, este 
termo, sem estar posto em uma discussão de classe, 
pode indicar mais uma necessidade financeira do que um 
ponto de qualidade de vida (Centro Internacional de 
Longevidade Brasil, 2015). 

8 Revolução  

grisalha  

Termo recente advindo do setor das mídias e 
comunicação para a valorização do envelhecimento, 
sobretudo, dos fios brancos/cinzas dos cabelos, o qual 
são reflexo de um processo natural e sem preocupações 
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Em contrapartida, ressalta-se ainda que as novas padronizações identitárias 

podem ser tão nocivas quanto os antigos estereótipos em relação aos mais 

velhos, considerando as diferentes experiências, trajetórias e percepções 

sobre o envelhecimento, de acordo com a ideia de Barros e Castro (2002, p. 

123) em que “Tomar o ‘novo velho’ como identidade fixada indicaria, (...) 

ações estigmatizadoras, tanto quanto aquelas que anteriormente estavam 

postas, como vimos, sobre o ‘velho’”. 

As populações envelhecidas podem ser impulsionadoras da produtividade e 

da criação de riqueza permanecendo ativas, motivadas e trabalhando. 

Capturar esse mecanismo de força de trabalho exigirá adaptações no local 

de trabalho, novas definições de aposentadoria e poupança e investimento 

em treinamento e educação ao longo da vida. 

A percepção de um grupo ou rede de apoio pode ser mais interessante na 

socialização no processo de envelhecer, em que as trocas, valores, afetos e 

experiências podem ser fundamentais para bem-estar social. Por fim, pensar 

o Design para o envelhecimento será um desafio determinante do século 

XXI, pois precisamos encontrar novas formas de se viver sem esquecer do 

Grey revolution 
 

(Araujo, 2019). Assim, é mais que um termo, considerado 
pertencente a um movimento atual, em que o sujeito 
assume a sua própria figura, como um “idoso 
empoderado”. O termo está diretamente ligado à 
autoestima do cidadão sênior, evocando aceitação, 
dignidade e beleza nesta fase da vida (Bevan et al., 2018). 
 

9 Economia  

prateada  

Silver economy 

Termo advindo do campo da economia e gera um 
paradoxo, pois, apesar desta indústria movimentar tanto 
dinheiro, ainda existem poucos produtos e serviços 
desenhados, construídos, testados e distribuídos 
pensando na perspectiva das pessoas mais velhas. Elas 
acabam consumindo produtos que podem ser menos 
adequados, que podem resolver os seus problemas ou 
que mais ou menos lhes agradam. (European Comission, 
2018). 

10 Gerontodesign Este termo tem aparecido em estudos no campo da 
ergonomia e gerontologia (Sousa e Marujo, 2006). 
Podemos analisar o significado da palavra a partir da 
origem gero (grego) = envelhecimento + design (inglês) = 
projetar, criar, desenhar. Assim, é um termo que alia o 
campo do Design com projetos para o envelhecimento. 
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elo da vida privada em conexão com a vida coletiva, na relação de 

sociabilidade, num tempo de aceleração, velocidade, privatização e, 

principalmente como discutido por Foucault (1997) de um tempo da 

concorrência levada ao limite no tecido social.  

 

1.6 O corpo-velho e suas representações 

 

Compreender os modos como a velhice é simbolizada na atualidade é 

também revisitar os sentidos construídos no passado. Para isso, é preciso 

estar atento à complexidade das temáticas envolvendo o corpo e suas 

representações cristalizadas no imaginário social. Este imaginário, analisado 

na longa duração, parece indicar uma marca perene e estereotipada do 

corpo idoso. São os arquétipos13 construídos socialmente e, muitas vezes, 

densificados pela materialidade, como é o caso dos equipamentos de 

auxílio, que acabam por produzir e difundir uma imagem específica ligada 

ao corpo dos seniores. Este sistema de representações, criado sobre a etapa 

final da vida humana, ganha força quando adquire legitimidade, solidifica e 

é disseminada no imaginário social. Contudo, essa forma pode perder força, 

ser problematizada e ressignificada ao longo do tempo.  

Em “Microfísica do poder”, Michel Foucault (1979) pergunta-se, de modo 

provocativo, qual a relação existente entre o poder, o saber e o corpo. Como 

resposta, o autor conduz uma ampla investigação sobre a emergência das 

instituições disciplinares, o aparecimento de novos padrões normativos, os 

preceitos e as proibições que atravessam os corpos, visando sua 

disciplinarização e docilização, de modo a transformá-los em máquinas de 

 

13 Importante destacar que este conceito se difere da noção de arquétipo estabelecida por 
Carl Gustav Jung (2011), haja visto que, para o psicanalista suíço, o arquétipo seria, por 
definição, algo imutável no tempo. Sudjic (2010) confere ao termo um outro sentido e 
parece usá-lo como estratégia narrativa para demonstrar a força que determinadas formas 
adquirem em grupos ou em sociedades. A noção de “Arquétipo”, aqui, possui um paralelo 
com o que Nobert Elias (1994) chamou de “cristalização”. 
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produção no nascente capitalismo industrial.  Assim o autor define o corpo 

como lugar de Herkunft14, uma superfície de inscrição dos acontecimentos: 

O corpo − e tudo o que diz respeito ao corpo, a alimentação, o clima, o solo − 
é o lugar da Herkunft: sobre o corpo se encontra o estigma dos 
acontecimentos passados do mesmo modo que dele nascem os desejos, os 
desfalecimentos e os erros nele também eles se atam e de repente se 
exprimem, mas nele também eles se desatam, entram em luta, se apagam 
uns aos outros e continuam seu insuperável conflito (Foucault, 1979, p. 15). 

 

Na mesma linha argumentativa, Le Goff e Truong (2006) abordam o corpo 

como pertencente, também, ao âmbito da cultura, demonstrando, assim, 

como a lógica de utilização dos corpos podiam variar em função das 

diferentes sociedades, da moda, da busca pelo prestígio, das educações, das 

conveniências, enfim, da influência da cultura: 

Na disciplina histórica reinou por muito tempo a idéia de que o corpo 
pertencia à natureza, e não à cultura. Ora, o corpo tem uma história. Faz parte 
dela. E até a constitui, assim como as estruturas econômicas e sociais ou as 
representações mentais, das quais ele é, de certa maneira, o produto e o 
agente (Le Goff e Truong, 2006, p. 16). 

 

Para os autores, a velhice na Idade Média pode ser analisada entre “o 

prestígio da idade e a malignidade das ‘velhinhas’ ridicularizadas em 

numerosos textos medievais” (Le Goff e Truong, 2006, p. 92). Ademais, neste 

período, as primeiras categorizações imagéticas realizadas foram as das 

etapas da vida que passaram a ser representada por corpos em transições 

como, por exemplo, as três fases relacionadas na Retórica de Aristóteles 

(crescimento, estabilidade e declínio), as quatro fases pela medicina de 

Hipócrates (a criança é úmida e quente, o jovem é quente e seco, o homem 

adulto é seco e frio, o velho é frio e úmido), entre outras divisões de 

representações sobre as etapas da vida como: 

 

 

 

14 Do alemão, significa: origem, tronco, proveniência, é o antigo pertencimento a um grupo 
do sangue, da tradição, o qual o genealogista parte em busca do começo ou dos começos 
inumeráveis, que deixam suspeitas, marcas (Foucault, 1979, p. 14). 
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Figura 15. O caminho para a morte 
de Hans Baldung Grien - Séc. XVI. 
Fonte: The Bridgeman Art Library 
(2019) 

O algarismo 7 é igualmente uma herança grega, retomada por Isidoro de 
Sevilha, que distingue o período que vai do nascimento ao sétimo ano 
(infantia), dos sete aos quatorze anos (pueritia), dos quatorze aos vinte e oito 
anos (adulescentia), dos vinte e oito aos cinqüenta anos (juventus), dos 
cinqüenta aos setenta anos (gravitas), depois dos setenta anos (senectus) e 
além, com a palavra senium, que corresponde à senilidade (Le Goff e Truong, 
2006, p. 95). 

 

A obra do renascentista alemão Hans Baldung Grien (1484/5-1545), Der Weg 

zum Tod – O caminho para a morte é uma importante pista para 

compreender a relação entre corpo e estigma. A obra mostra quatro fases 

da idade da vida, além de pedaços de um corpo, como o crânio ao chão ao 

lado da cova aberta (Figura 15).  
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A morte na obra é elaborada na carne de cada personagem e não é sentida 

simplesmente como uma fantasia distante, mas, antes, acompanha o corpo 

ao túmulo – com um sorriso que mira o expectador: ela ri da finitude do 

corpo, ela conecta e direciona todos os corpos à cova. Ao mesmo tempo, ela 

provoca uma aproximação do olhar e parece indicar uma possível 

sobrevivência, como aborda Didi-Huberman (2015), de uma marca 

estigmatizada do corpo em seu processo de desaparecimento. Este corpo-

velho visto como decrépito pela idade média é transformado em um corpo 

desvalorizado na modernidade. Um exemplo dessa normalização pode ser 

observado na Figura 16, que traz um tipo de representação do corpo-idoso 

ainda presente. Dentro desse jogo de significação, o sujeito é posto em 

virtude da necessidade de movimentação com a ajuda de um simples cajado 

pertencente ao século XVI. Na imagem, seu movimento não é posto de 

forma simples, mas com um elevado esforço corporal que oscila entre a 

força de umas das mãos sobre o artefato e, a outra, sobre a base do joelho 

direito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 16. Um homem idoso 

subindo degraus apoiado em 
um cajado. Andrea del Sarto 

(1486 - 1531) em impresso de 
Francesco Zuccarelli: British 

Museum (1731) 
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Figura 17. As idades do 
homem (1875). Fonte: Musée 
Départemental Albert Demard 
(2013) 

 

A preocupação com a velhice na sociedade contemporânea também levou 

a uma curiosidade sobre como outras sociedades lidavam com o processo 

de envelhecimento (Cokayne, 2013). Desde 1972, Epstein já apontava alguns 

estudos sobre a palavra “idoso” para língua Grega e Egípcia e suas variações 

culturais. O autor descreve que existem duas palavras oriundas do grego, 

especificamente: uma para o idoso curvado (old man with a stoop) e outra 

para o idoso com cajado/bastão (old man with a staff), afirma também que 

os egípcios tinham um hieróglifo para cada palavra, ou seja, com sentidos 

diferentes de acordo com a posição postural e, outro, para o idoso que usa 

um objeto de apoio (Epstein, 1972, p. 4). Existe assim, uma consciência sobre 

o corpo-velho como indivíduo dentro de aspectos biológicos e culturais, 

porém com categorizações ainda não exploradas, bem definidas ou 

truncadas (Troyansky, 1996).  

Ademais, como também defendido por Ariès (1978), em uma conhecida 

enciclopédia da Idade Média que compilava conhecimentos diversos e 

muito antigos, já descrevia a velhice como um período de decrepitude física 

e mental e que apenas a partir do século XVIII teria começado a ser 

desconstruída na modernidade, porém, ainda situa o corpo-velho no 

estigma, normalmente ligadas a um arco biológico, que representa o ápice 

da vida no corpo adulto e, ao final, a decadência da vida pelo corpo-velho 

(Figura 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

Figura 18. As idades da vida. 
Fonte: Gonçalves (2016) 

 

Para Hareven (2015), tal discurso sobre a senescência – a degeneração do 

corpo, deu origem à geriatria, um saber médico que tem o corpo-velho como 

objeto específico de estudo no início do século XX, com seus mecanismos, 

controles e ajustamentos que formulou as características biológicas da 

velhice. Uma imagem interessante para pensar as representações do corpo-

velho nos momentos atuais são as representações das idades da vida (Figura 

18), que faz uma alusão do crescimento natural da árvore até sua fase de 

morte (declínio) em relação ao processo de envelhecimento em direção a 

sepultura, logo, vemos novamente o arco biológico no qual a idade madura 

é o ápice, além disso a velhice é romantizada por etapas por meio do “amor 

eterno”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Guffey (2018), é importante estudar a dimensão cultural do 

símbolo e seu impacto na sociedade, dado que os símbolos modelam uma 

visão de vida, impulsionam atenção nos corpos e produzem rejeição. A 

velhice, assim, é relacionada oposta à vida e à saúde no mundo moderno, 

considerada uma forma de estigma cultural. 
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Em um importante ensaio, Nobert Elias (2001) debate com Ariès e 

demonstra como o ser humano enfrenta a finitude da vida, refletindo sobre 

a consciência da morte na sociedade ocidental moderna. Para o autor, a 

morte tem bases freudianas, é reprimida, escondida na memória, em duplo 

sentido, tanto no plano individual como no social. Este “medo de 

envelhecer” é elaborado pelos indivíduos que evitam ou se afastam do 

corpo-velho, e, como aponta o sociólogo, provoca o afastamento dos 

“moribundos”. 

Em vários ensaios tendo o corpo e a beleza como objeto de reflexão, a 

historiadora brasileira Denise Sant’Anna (2001) tratou a exploração 

mercantizante do corpo, como um tema que, paradoxalmente, trouxe a 

“desertificação da vida”, termo que pode ser entendido pela busca de 

prazeres infinitos contemporâneos, causando muita memória e demasiada 

subjetividade, em contraponto, ativa constantemente a “vertigem da 

compulsão” e uma “depressão aniquiladora” (Sant’Anna, 2001, p. 25).  

Assim, a padronização estética do corpo-velho passa a ganhar visibilidade, 

porém, dentro de uma condição enquadrada como normal e, como 

apontado pela autora: “Na medida em que o corpo ganha direito de 

exposição, ele conquista o dever de ser civilizado e fotogênico” (Sant’Anna, 

2001, p. 69). 

Nesse viés, como notado na Figura 19, apesar dos esforços para se mudar a 

mentalidade do estigma sobre o corpo com idade avançada, ainda é notado 

uma reprodução da velhice como lentidão, doença e injúria em pictogramas 

em zonas urbanas do Norte de Portugal, especialmente em Porto. Em 

contrapartida, conforme o novo projeto de lei nº 126 da Comissão de 

Direitos Humanos e Legislação Participativa no Brasil (CDH, 2016), ao se 

pensar o estigma em pictogramas para o corpo-velho, existe uma mudança 

política em relação a seniores ativos na sociedade para um “Símbolo 

Universal de Acesso”.  

A proposta de representação no viés anti-estigma substituiu a antiga, 

considerada depreciativa. O pictograma atual (Figura 20) expõe uma pessoa 

Figura 19. Pictogramas: 
representações do corpo 
idoso em Portugal. Em 
ordem: farmácias, 
metros, bancos e zonas 
urbanas. 
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curvada, frágil, usando uma bengala tradicional, já o da direita é um sujeito 

sem o equipamento de auxílio, com uma postura reta, mostrando o processo 

do envelhecimento não mais como um padrão de doença. Com essa nova 

representação, a velhice não é um impeditivo ao corpo, impossibilitando 

ações, atividades e exercícios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Representações do 
cidadão sênior (pictogramas). 

Comissão de Direitos Humanos 
(2016) 



       67 

 

2. UMA ARQUEOGENEALOGIA  

DO EQUIPAMENTO DE AUXÍLIO                           

Figura 21. Jovens agricultores na Alemanha com 
bengalas. Fonte: August Sander (1914) 
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2.1 Ressignificando as coisas 
 

“Mostrar às pessoas que elas são mais livres do 
que pensam ser; que elas têm por verdadeiros, 
por evidentes, alguns temas que foram 
fabricados num momento particular da 
História, e que esta evidência pode ser 
criticada e destruída. Mudar alguma coisa no 
espírito das pessoas, é este o papel do 
intelectual” 

 

Michel Foucault. Estruturalismo e Pós-estruturalismo, 1983. In 
Ditos e Escritos II, 2008. 

 

A arqueogenealogia é uma ferramenta utilizada por Foucault para 

compreender as continuidades, as descontinuidades e as consolidações das 

práticas discursivas e não-discursivas ao nível do arquivo (arqueologia) e ao 

nível do poder (genealogia). E, embora Foucault jamais ter criado uma 

metodologia categórica, com regras específicas e encerrada em si, 

compreende-se que a arqueologia descreve as regras presentes nas práticas 

discursivas no âmbito dos saberes em dada época, ao passo que a 

genealogia demonstra como a organização discursiva possui função de 

legitimar estratégias de poder existentes nas práticas não-discursivas. 

Conforme Foucault (1979), a genealogia tem a função de compreender 

como algo se tornou o que é dentro de um jogo de relações de poder, de 

uma trama histórica: 

Queria ver como estes problemas de constituição podiam ser resolvidos no 
interior de uma trama histórica, em vez de remetê−los a um sujeito 
constituinte. É preciso se livrar do sujeito constituinte, livrar−se do próprio 
sujeito, isto é, chegar a uma análise que possa dar conta da constituição do 
sujeito na trama histórica. É isto que eu chamaria de genealogia, isto é, uma 
forma de história que dê conta da constituição dos saberes, dos discursos, 
dos domínios de objeto etc., sem ter que se referir a um sujeito, seja ele 
transcendente com relação ao campo de acontecimentos, seja perseguindo 
sua identidade vazia ao longo da história (Foucault, 1979, p. 7). 
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Na leitura de Deleuze (1988), não haveria qualquer cisão entre a arqueologia 

e a genealogia como estudos distintos e separados, mas cada eixo 

interpretativo abriria caminho para novas formas de análise com o mesmo 

objetivo: construir problematizações da íntima relação entre os saberes os 

poderes para então compreender os modos de fabricação dos sujeitos e sua 

historicidade. 

De forma mais objetiva, o método da arqueogenealogia, aplicado nesta 

investigação, serve como um diagnóstico para o campo do Design, no 

intento de examinar os modos de construção das narrativas deste saber, 

enquanto sua força de modelar formas no tempo (arqueologia), e seu poder 

de produzir subjetividades a partir produtos (genealogia). Um instrumento 

útil para a tarefa de desconstruir verdades absolutas e cristalizadas no 

tempo, impugnar discursos hegemônicos e colocar a produção de estigmas 

e preconceitos no interior dos jogos de poder. Assim, Foucault descreve 

melhor os dois eixos em “Em defesa da sociedade”: 

Eu diria em duas palavras o seguinte: a arqueologia seria o método próprio 
da análise das discursividades locais, e a genealogia, a tática que faz intervir, 
a partir dessas discursividades locais assim descritas, os saberes 
dessujeitados que daí se desprendem (Foucault, 2010, p. 11). 

 

Como ponto de partida, existe uma relação entre materialidade, discurso e 

verdade. A partir desta premissa, pode-se, portanto, afirmar que um 

determinado artefato em hipótese nenhuma é neutro, já que carrega um 

vasto conjunto de saberes, sentidos e verdades.  

Deleuze e Guattari (2004, p. 290) afirmam que uma “coisa” não é apenas um 

fio, mas um agregar de fios da vida. Assim, as coisas, por sua interação com 

as vidas, não estão estanques no tempo, são movimentos que agregam 

distintos significados. Por isso, as coisas, se encontram em uma arena 

cultural fluídica e possuem uma historicidade.  

Nesta esteira, faz-se fundamental mobilizar a visão de Norbert Elias. Para o 

sociólogo alemão, o sujeito seria composto por “camadas”, frutos de 

experiências ao longo de uma trajetória de vida. O autor afirma que “… é do 
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número de planos interligados de sua sociedade que depende o número de 

camadas entrelaçadas no habitus social de uma pessoa. Entre elas, uma 

certa camada costuma ter especial proeminência.” (1994, p. 123). Do 

mesmo modo, que nessa dialética entre sociedade e sujeito, que se constrói 

camadas de significado aos produtos é retirado a neutralidade estabelecida 

no objeto com uma “essência primeira”, ganhando assim, significados em 

camadas, preenchido por sentidos. 

É nessa mediação entre os sujeitos e os sentidos, atribuídos em dado 

momento histórico, que se conecta, o conceito de “agência” mobilizado pelo 

antropólogo britânico Alfred Gell (1998). Este conceito funciona como 

importante chave de leitura para examinar o modo como as coisas “agem”, 

no sentido de provocar reações ou interpretações, ou seja, como 

estabelecem a relação sujeito-coisa, na qual “emanam” ou “manifestam” 

sentidos, reconstruindo o sujeito. A agência dos objetos se diferencia do 

agente, apenas porque o agente possui intenções. Assim, o termo 

“agenciamento” estaria sempre condicionado ao contexto no qual 

determinado artefato está inserido, para torná-lo um elemento disparador 

de ação social, algum tipo de resposta, contendo uma “presença” ou “vida”. 

Em paralelo a essa discussão, mas inserindo o debate no ambiente do 

capitalismo global, Arjun Appadurai aborda os conceitos de mercadoria, 

valor, troca e circulação das coisas para analisar a relação que 

estabelecemos com os objetos. É possível desvendar uma “estrutura 

taxionômica” que definem o universo das coisas, estabelecendo assim 

“significados e valores”, fornecendo base para “regras e práticas” que 

governam um sistema (Appadurai, 2008). Dessa forma, o campo do Design 

é alargado ao compreender como significamos as coisas, num vínculo de 

interação e troca social. 

Essa relação entre nós e as coisas, também é abordada por Daniel Miller 

(2005) a partir do conceito de “objetificação”, no qual os objetos são 

constitutivos de nossa existência, mediante uma construção dialética 

sujeito-objeto, no qual sujeito e objeto se misturam, considerando que os 
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produtos nos fazem na mesma medida que também são feitos por nós – 

uma via de mão dupla, trata-se de transcender o dualismo usual entre 

sujeito e objeto e estudar como as relações sociais são criadas pelo uso.  

Seguindo esse raciocínio, o antropólogo Tim Ingold (2010, p. 7) acrescenta 

que: “as coisas se movem e crescem porque elas estão vivas”.  Nesse 

sentido, as coisas possuem “vida” na maneira que elas não apenas existem 

sozinhas, porque há sempre uma necessidade de um encontro com outra 

coisa para existir. Dito de outro modo, tanto para Gell quanto para Ingold, 

só há existência na relação com as coisas, as quais conduzem uma percepção 

e ação no mundo, sendo extensões do próprio ser. Assim, as coisas, não 

estão vivas por si só, mas, fazem parte de um fluxo concatenado que Ingold 

(2010) define como “uma malha de linhas” – meshwork, considerado como 

um emaranhado de inúmeras possibilidades. É nesse processo de 

significação, em um sistema aberto, passível de reelaboração pelo sujeito e, 

confrontado por novas experiências, que é elaborado novos usos, funções e 

significados.  

Tal como na leitura proposta a partir de Michel Foucault em “As palavras e 

as coisas” publicada nos anos 60 não poderia existir uma essência primeira 

do produto, ou uma essência intrínseca, porque é necessário existir uma 

mediação entre sujeito-coisa, que perpassa por camadas de sentidos 

humanos atribuídos ao longo da história da cultura material (Foucault, 

2000). 

É no processo de construção dos sentidos que são estabelecidas a malha 

sujeito-coisa, como as relacionadas com os estudos das emoções, 

considerando também, a proeminência de determinadas características 

sobre as outras. Donald Norman (2008), ao introduzir uma análise 

emocional do Design, constata como os objetos evocam potentes emoções 

como o amor e ódio, a paz e raiva, orgulho e desprezo, enfim, preferências 

e indiferenças. Neste ato de arrancar sentimentos, as emoções são 

fundamentais em nossa relação com as coisas: 



72 

 

Os objetos em nossas vidas são mais que meros bens materiais. Temos 
orgulho deles, não necessariamente porque estejamos exibindo riqueza ou 
status, mas por causa dos significados que eles trazem para nossa vida. Um 
objeto favorito é um símbolo que induz a uma postura mental positiva, um 
lembrete que nos traz boas recordações, ou por vezes uma expressão de nós 
mesmos. E esse objeto sempre tem uma história, uma lembrança e algo que 
nos liga pessoalmente àquele objeto em particular, àquela coisa em 
particular. (Norman, 2008, p. 26). 

 

As camadas são formas de retratar os sentidos que determinam modelos de 

verdade de uma sociedade que, em um determinado tempo, atribuíram 

para as coisas. O gesto arqueológico, como metáfora de análise, cava o 

outrora solo rígido da certeza e do essencialismo, para mostrar um solo 

móvel da transitoriedade histórico-cultural do produto e seus significados 

(arquegenealogia do Design). Dessa forma, a centralidade da experiência 

está na relação da vivência na sociedade, que é construída culturalmente e 

gera interpretações, numa constante ressignificação das coisas.   

No próximo subcapítulo descrever-se-á, de modo esquemático, os sentidos 

atribuídos à bengala em três épocas distintas, demonstrando os 

deslizamentos dos sentidos e seus efeitos estéticos e subjetivos.   

 

2.2 Três tempos, três significados 

2.2.1 Século XIX: Puro status 

 

A Revolução Francesa marcou o momento da ascensão e vitória das 

representações sociais e culturais da burguesia que se consolidou como 

grupo social hegemônico no século XIX. Nesse contexto de 

desmoronamento de um determinado mundo e a emergência de um novo 

conjunto de valores, hábitos e estilos, os modos de vida burguês impunham 

sua etiqueta e a moda ganhava um contundente capítulo em sua história 

(Chartier, 2009). Nessa nova trama alinhada à distinção social, a bengala 

ganhou um lugar de destaque no jogo do status social. 
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Apesar da bengala existir desde os tempos dos faraós egípcios, é no início 

do século XIX que toma proporções singulares, sobretudo, pela possibilidade 

técnica de produção em massa, graças a Revolução Industrial.  

O dispositivo da moda ganhou contornos contundentes no período do 

Império (1795-1815) ocupando um lugar central da vida burguesa, em sua 

aparição na esfera pública. A polidez e a elegância na maneira de ser 

ocuparam centralidade na dinâmica do status e passou a ser percebido 

como um mecanismo de distinção social e de classe. Nesse contexto, a 

semântica do equipamento é entendida como distinção, finura e com peso 

simbólico trazido da monarquia (Vaquinhas, 2010). 

Nessa época, os homens se preocupavam com a elegância, utilizando-se de 

um conjunto específico de indumentária como: paletó, lenços, gravatas, 

alfinete de gravata, cartola, bigode encerrado, patilhas e bengalas (Figura 

22).  

 

 

Importante destacar que além desses atributos, a bengala também era uma 

marca de diferenciação de gênero, já que era um objeto de uso 

exclusivamente masculino, símbolo de cavalheirismo. Ela tornou-se 

praticamente uma extensão do corpo do homem ávido, por demonstrar 

todo o requinte, polidez e sobriedade necessários à vida pública. Da mesma 

forma, o gosto pela bengala parecia carregar uma certa marca de virilidade, 

autoridade e respeitabilidade conforme retrata a Figura 23, igualmente 

Figura 22. Indumentária masculina 
para passeio (1802). Fonte: 
Racinet (2016, p. 603) 
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necessária para distinção dos papéis de gênero. Em outros termos, a bengala 

pode ser considerada como um dos mais potentes dispositivos de 

diferenciação social no século XIX, já que a função simbólica se sobrepunha 

à função de apoio, o que fica fortemente caracterizado na vasta gama de 

materiais usados para representar status (Harris, 2014). 

 

Através de diferentes materiais, as bengalas eram produzidas em madeira 

esculpida, marfim, porcelana, pedras preciosas e até em ossos de animais 

(Harris, 2014). Assim, naquele período, foram criadas as mais variadas 

Figura 23. Homens 
conversando. Fonte: 
Ilustração da Revista 
de moda Parisiense, 

Le Follet (1841) 
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Figura 24. Bengalas 
Vitorianas. Do centro para 
direita.: Cão em marfim com 
coleira de prata (1870), Porta 
copo (1880), Bengala 
feminina (1860), Cabo curvo 
(1889). Fonte:  Mallalieu 
(1999, p. 264) 

 

configurações de adornos, com cabos esmaltados, de ouro, prata, bronze, 

madeira e vidro (Figura 24).  

 

 

 

 

 

  

   

  

  

 

 

Como demostrado na Figura 25, a engenhosidade do século XIX perpassou 

também o equipamento de auxílio, possibilitando usos inusitados, como 

esconder objetos em seu interior. Em esconderijos muito bem tramados, as 

pessoas poderiam guardar utensílios pessoais, bebidas alcoólicas, porta-

moedas, instrumentos musicais, objetos de higiene e, até mesmo, armas 

(pistola e espada), criando assim, uma atmosfera até então única em torno 

da bengala. 

 O apoio da bengala, combinado ao fetiche do esconderijo, cria uma 

atmosfera excêntrica sobre o produto, indo além de sua necessidade básica 

de suporte. O valor de ter, usar e mostrar era fundamental para 

compreendermos este produto nesse período, mas, em contrapartida, o ato 

de esconder, penetrar e transgredir os espaços, levando outras coisas ou 

substâncias, também foi importante para o design das bengalas, ampliando-

a para outras formas, usos e circuitos, em uma gama de possibilidades 

ocultas.  
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Na próxima página, uma imagem significativa para o processo da 

arqueogenealogia do produto assistivo (Figura 26). A foto mostra uma 

mulher em um café, por volta de 1922, utilizando sua bengala para despejar 

álcool15 em sua bebida durante o auge da Lei Seca nos Estados Unidos. O 

produto permitia, por conta de um frasco de vidro, esconder bebidas 

alcoólicas (como destilados e licores), transportá-las e servi-las através de 

um furo para escoamento. Nesse momento, a bengala começou a ser usada 

também por jovens pelo desejo de burlar a lei, contrabandear ou passar 

despercebidos com bebidas em lugares públicos. 

 

15 Em inglês “Cane flask”. 

Figura 25. Bengalas do século 
XIX: Acima: Porta-moedas. 

Abaixo: Diversos itens voltados 
para o cuidado de pelos faciais 
em homens. Direita:Cantil em 

forma de rosto para transportar 
álcool. Fonte: Adaptado de 

Megacurioso (2017) 
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No final do século XIX, devido a sua massiva difusão, a bengala começou a 

perder sua força simbólica de distinção social, já que homens de todas as 

classes passaram a usá-la no afã de conquistar algum status advindo da 

monarquia. Além disso, novas fábricas registraram-se como fabricantes de 

bengalas, popularizando essa categoria de produto no ocidente, com a 

utilização de materiais mais acessíveis como a madeira, plástico e o metal. 

Neste novo ambiente, Mallalieu (1999, p. 265) escreveu que “nos EUA a 

bengala não representava mais um símbolo de classe”, devido à 

popularização do produto em grande escala mas, também, devido as 

imitações de conceitos tidos nobres, como: “...Um catálogo de venda da 

Figura 26. Mulher despejando 
álcool destilado nos EUA em 
1922. Fonte: Wikipedia (2009) 
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Sears Roebuck de 1897 anunciava uma bengala com ‘cabo de ouro’ (na 

verdade, dourado) por US$ 4,45.” (Mallalieu, 1999, p. 265). Assim, naquela 

época, em Londres, por exemplo, mais de 30 empresas estavam registradas 

como fabricantes de bengalas, marcando definitivamente sua 

popularização. 

Por fim, como abordado pela historiadora Tamara Kern Hareven, reside 

sobre a historicidade do envelhecimento e a consequente descoberta da 

emergência da “velhice”. A autora aborda16 que, devido os avanços da área 

da geriatria, a velhice é articulada como um ramo médico e passa ser um 

fenômeno social apenas no final do século XIX (período de transição) pois 

ela começa a ser observada, medida e categorizada, identificando 

problemas nos corpos e, em consequência, a consolidação de um imaginário 

social do corpo velho como distinto: 

No fim do século dezenove, a sociedade norte-americana passou de uma 
aceitação da velhice como processo natural a uma visão dela como um 
período distinto da vida, caracterizado pelo declínio, fraqueza e 
obsolescência. A idade avançada, vista anteriormente como manifestação da 
sobrevivência do mais forte, passava a ser rebaixada como condição de 
dependência e deterioração (Hareven, 2015, p. 15).  

 

 

2.2.2 Século XX: A estética médico-hospitalar 

 

A partir do início do século XX bengalas e muletas ganharam, gradualmente, 

outra dimensão, perdendo sistematicamente a função simbólica primordial 

assentada na moda. Esse fenômeno ocorreu, suspeita-se pelo processo de 

industrialização (produção em massa) e por conta do advento das duas 

Guerras, como a consequente necessidade de suprir as condições básicas da 

vida, sobretudo no que tange à criação de utensílios para os milhões de 

convalescidos que retornaram dos campos de batalha. Nesse período, a 

função prática do equipamento de auxílio ganhou mais força devido, 

 

16 Publicação original em: Featherstone, M., & Wernick, A. (1995). Images of Aging – 
Cultural representations of later life. London and New York, Routledge. 
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principalmente, ao desenvolvimento da ergonomia como parte do Design 

(Meister, 1999). 

O saber médico moderno e todo discurso disciplinar fortemente amparado 

na ciência pelo campo emergente da geriatria17 no século XX, teve forte 

impacto neste processo, pois contribuiu para criação da velhice como 

momento de decadência, como uma fase patologizada da existência, com 

um conjunto de atenções típicas das doenças mais perigosas (Katz, 1996). 

Assim, o reconhecimento da velhice pela medicina passa a ser regra, com 

maneiras de ser diagnosticada e controlada pelas instituições, bem como a 

lógica do confinamento foi estendida a esse grupo social a partir da criação 

dos chamados asilos, centros de dia e lares especializados (Foucault, 1977). 

Para Foucault (2011, p. 416) esses espaços podem ser considerados 

“heterotopias de desvio”, pois neles coexistem, ao mesmo tempo, práticas 

de confinamento e operações de captura e localização desses sujeitos. Isso 

porque, percebe-se uma espécie de despersonalização desse indivíduo, um 

apagar dos sinais de sua identidade, uniformizado, padronizado, mediante 

um conjunto de enunciados científicos.  

Do mesmo modo, é possível perceber uma expansão dessa lógica ao 

ambiente e aos objetos desses espaços, na medida em que a estética 

hospitalar passa a ser a regra dos ambientes. Com o processo de 

urbanização, a produção do sujeito “anormal”, "doente", pode ser percebida 

no modo como os equipamentos de auxílio gerenciam a semântica que 

configura a normalidade e a anormalidade, produzindo uma recodificação 

de suas características, entendidas principalmente pelo conceito da 

“instituição total” clássica (Goffman, 1999). 

 

17 Importante destacar a diferença entre a geriatria (campo de ciência médica) – do grego 
gerón + iatreia (tratamento de doença no sênior) e gerontologia (conjunto de disciplinas 
que estudam o envelhecimento) – do grego gerón + logia (estudo do sênior). Contudo, é no 
final do século XX que a gerontologia se consolida como um saber multidisciplinar, 
positivando os termos e cuidados sobre o sênior, renovando assim, junto com o mercado 
emergente os discursos sobre a velhice (Groisman, 2002). 
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No pós-guerra, percebe-se a emergência de outro significado para esse tipo 

de produto, no qual a função primordial passaria à função prática, centrada 

no mero uso, como dito anteriormente. Isso é explicitado na Figura 27, na 

qual essa tipologia funcional é ressaltada, mostrando como a patente explica 

o produto em um sentido funcional, enfatizando sua mecânica de absorção 

de impacto pela ponta de borracha e a estrutura de alumínio. 

 

 

Nesta esteira, Bispo (2018) sustenta que ao investigar o estigma presente 

nos objetos, é preciso levar em conta a problemática da estética dos 

equipamentos de ajuda construída no século XX por meio da forma, da 

textura e do material de alumínio. Ao descrever um andador de ajuda, o 

autor ressalta a solidez da função prática do produto: 

 

É construído com base em tubos de alumínio e perfurações de ajuste, uma 
solução muito comum na indústria dos produtos de apoio, de forma a 
permitir a leveza, fácil ajustabilidade e resistência a um preço acessível. Estas 
características fazem com que este objeto seja automaticamente 
reconhecível como um produto de apoio, tornando-o um símbolo da 
incapacidade que pretende colmatar, com todas as consequências negativas 
que daí advêm para a autoestima e aceitação social (Bispo, 2018, p. 56). 

Figura 27. Muleta com 
mecanismo de absorção de 
impacto. Fonte: Patente de 

Fanning (1959) 
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A bengala e a muleta tornam-se extensões do corpo do sênior no final do 

século XX, transformando-se em objetos carregados de estigma e 

potencializadores de segregação, pois seu uso evoca uma negatividade 

construída socialmente e sem margem para questionamentos. Esse vínculo 

é observado na Figura 28, no qual a imagem do idoso é conectado ao 

equipamento de auxílio. Nela é possível observar uma idosa utilizando uma 

bengala basilar de três lados para movimentar-se, algo que possibilitaria 

maior equilíbrio e evitaria as frequentes quedas. Entretanto, a função 

primordial prática é mantida nesse produto e a estética médico-hospitalar 

acaba reforçando a imagem patologizante da velhice. Desse modo, ao tornar 

o estigma visível, esse tipo de equipamento de auxílio não só reafirma a 

invalidez do corpo, como é naturalizado no universo dos seniores, tornando-

se um dos principais símbolos da velhice no âmbito do Design de produto. 

 

 

Figura 28. Bengala com 
peça de apoio basilar 
removível vinculada ao 
corpo do sujeito-sênior. 
Fonte: Patente de Berlin e 
Greene (2000) 



82 

 

 

É possível perceber aí um jogo visual que enfatiza a fragilidade do corpo 

idoso, atribuindo-lhe um valor negativo. Em contraponto, o Design desses 

artefatos, carrega a estabilidade esperada pelo corpo, internalizando os 

atributos não apresentados pelo idoso na realidade. A apropriação da 

função de apoio, é fundamental na lógica tecnicista, em que o Design “cru” 

das bengalas e sem outras possibilidades estéticas, são as diretrizes do 

dispositivo hospitalar. 

Nessa fase, os produtos de auxílio para os seniores não apresentam nem a 

função estética, nem a simbólica estabelecidas, esvaziados, assim, dos 

aspectos sensoriais (Figura 29). Dessa forma, o objeto torna-se meramente 

utilitarista, mecanizado e não explora a dimensão da emoção, ou seja, o 

dispositivo médico captura de forma decisiva os equipamentos destinados 

aos corpo-idoso. Com desaparecimento de outras possibilidades estéticas, 

de cor e personalização, um sentido higienizador é estabelecido no artefato, 

de forma a se reproduzir apenas o material metálico e o plástico em 

confecção em grande escala. 

 

Figura 29. Muletas axilar 
(esquerda), antebraço (centro) e 

braço (direita). Fonte: Whittle 
(1991) 
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Essas criações e recriações dar-se-iam na medida em que se percebe, 

conforme Verganti (2012, p. 3), que “as pessoas não compram produtos, 

mas significados”. Uma ruptura no sentido de um produto, operada entre o 

presente e o passado, só é possível com uma inovação, ou seja, com um 

deslizamento histórico-cultural nos modos de produção de um determinado 

dispositivo. Contudo, é importante destacar que a inovação sempre opera 

nas fendas e deve ser legitimada pela sociedade, para que sua reprodução e 

consumo ganhem capilaridade. Isso porque os produtos traduzem uma 

experiência vivenciada pelos sujeitos, pois um determinado artefato é 

também uma linguagem que inscreve marcas de verdade nos corpos 

produzindo.  

A ideia de inovação que opera deslocamentos pode esbarrar na solidez de 

um determinado ordenamento, de um padrão normativo. Um exemplo 

dessa não aceitação, que corrobora com a força da estética médico-

hospitalar, foi a invenção de Hannoosh (Figura 30) que consistia numa 

bengala que não caia no chão, mantendo, assim, a segurança do idoso. A 

inspiração da bengala foi baseada através dos brinquedos Weebles18. 

A proposta, mesmo com uma narrativa mais descontraída, sem perder a 

dimensão funcional do objeto, não foi viável produzir este produto para o 

público sênior. Por fim, esse conceito não se disseminou na sociedade, sua 

derrota mercadológica parece reforçar o padrão hospitalar dessa tipologia 

de artefato, bem como a força do estigma que repousa sobre o 

envelhecimento nessa época. 

 

 

18 Quando a força gravitacional traz o objeto de volta à posição vertical. 
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2.2.3 Século XXI: Positivação, personalização e controle 
 

 

As pesquisas sobre produtos relacionados ao envelhecimento apenas 

cresceram a partir do início do século XXI, quando o campo da User 

Experience (UX) foi consolidado. Uma maneira de suprir a crescente 

demanda da população por melhores utensílios e ambientes. É nesta fase 

que o Design começa a se preocupar com a experiência do usuário e passa a 

compreender melhor seus aspectos afetivos, significativos e valiosos de 

interação do universo subjetivo em relação ao produto e ambiente (Norman, 

2006).  

A partir de 2000, com a superação do número de seniores em relação a 

população jovem mundial, conforme o Fundo de População das Nações 

Unidas (FPNU, 2012), é possível perceber outro deslocamento no significado 

Figura 30. Bengala projetada 
para ficar em pé. Fonte: Revista 

Popular Mechanics (1996, p. 25) 
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dos equipamentos de auxílio, na medida que se dissipa a carga 

estigmatizante dos objetos e passa a se encarar a velhice de outro modo, 

menos dramática e patologizada. Palacios (2008) defende que no início do 

século XXI existem estratégias de positivação da velhice, ou seja, uma 

ressignificação de sentidos que são dados e atribuídos a esses objetos. 

Nesse sentido, os objetos demandam outra dimensão, escapando da 

estética médico-hospitalar. Segundo Mendes (2012), o próprio nome do 

objeto passa a sofrer deslocamentos, na medida que o significante 

“bengala” é esvaziado, devido à sua carga estigmatizante, e passa, 

gradualmente, a ceder lugar a uma compreensão mais ampla de como 

determinados equipamentos podem promover conforto ao sênior, como os 

termos “ajudas técnicas” e “equipamentos assistivos”. As pequenas 

alterações nesses artefatos, que aos poucos rompem e modificam o 

ordenamento da verdade, carregam outros padrões estéticos. Isso, por 

exemplo, é notado no equipamento auxiliar da marca Gameit, em que foi 

explorada a função estética em um conjunto com variadas cores Figura 31). 

Além disso, outro diferencial está na experiência do usuário ter a 

possibilidade de ajustar a bengala para colocar dentro da bolsa. 

    

Figura 31. Opção de cores 
para o equipamento de 
auxílio dobrável. Fonte: 
Gameit (2012) 
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Norman (2008) encara o nível emocional do produto como um conceito que 

melhora a experiência desse grupo com equipamentos de auxílio. Nessa 

abordagem, é possível provocar variados sentimentos, como o de 

pertencimento, a companhia emocional do produto e a estimulação do 

prazer. Assim, compreender a emoção despertada pelo produto assistivo, 

pode contribuir com a motivação diária na vida do sênior. 

Como sugere Carneiro et al. (2012), criar produtos menos segregadores, 

com mais empatia e inclusão, buscando minimizar a solidão nessa etapa da 

vida é interessante para área do Design. Isso reforça a necessidade em se 

criar produtos enfatizando sua estreita relação com o dia a dia sênior, 

retirando desses objetos os estigmas outrora atribuídos.  

Um caso significativo sobre a relação da emoção do produto e o usuário, é 

da Casa das Bengalas de Gestaçô, em Portugal, com sua técnica de 

dobragem da madeira tradicional. Sua produção artesanal explora o 

universo dos animais de forma lúdica, criando variados tipos de 

personalidade ao produto para o contexto da população sênior local (Figura 

32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Bengala Gestaçô: 
Girafa. Fonte: Gestaçô (2015) 
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Conforme apontam Lanzavecchia+Wai (2012), o universo do sênior é 

invadido e corroído por produtos “alienígenas” advindo da estética médico-

hospitalar. Normalmente, para o restabelecimento de uma função prática 

primordial, o orgulho e a identidade desses objetos são abandonados.  

Em madeira lisa e com base rolhável, os móveis projetados por 

Lanzavecchia+Wai (2012), trazem três bastões com formatos diferentes: U, 

O e T. O projeto não apenas fornece apoio aos seniores (Figura 33), mas 

também permite que atividades correlatas, ligadas ao lazer sejam 

desempenhadas, tais como o apoio de xícaras e copos, ler um livro ou apoiar 

equipamentos eletrônicos (tablet). 

 

Em 2014, com o objetivo de criar objetos distantes dos concebidos pela 

indústria, o Designer Michael Graves (1934-2015) projetou uma coleção de 

equipamentos para Kimberly-Clark com uma linha de produtos que visava 

não apenas aprimorar as atividades diárias dos seniores, mas afirmar sua 

individualidade, mediante o desenvolvimento de soluções esteticamente 

agradáveis (Anderson, 2015). 

Em relação à tendencia da personalização, ela não é novidade em 

acessórios, roupas e outros produtos do dia a dia e, pode ser observada há 

Figura 33. Mobiliário para 
seniores. Fonte: 
Lanzavecchia+Wai (2012) 
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tempos dentro da moda e do Design, entretanto, como já foi afirmado, trata-

se de um procedimento ainda distante dos equipamentos de auxílio, 

sobretudo para seniores.  

Com um estilo mais decorativo e colorido, o objetivo de Graves foi fornecer 

uma nova estética com uma linha de produtos de uso diário. Assim, crio uma 

coleção de referência para o Design do século XXI, ao colocar alegria aos 

objetos para seniores, enaltecendo o lúdico e humor além de pensar uma 

base estável antiqueda para o equipamento de auxílio (Figura 34).  

 

 

 

Na esteira de se pensar produtos fora do padrão médico-hospitalar, a 

estética e a cor são fundamentais para o desenvolvimento de equipamentos 

menos padronizados, porém uma combinação aliada ao desejo do usuário 

pode ser uma forma de potencializar a experiência. Como exemplo, destaca-

se a bengala CrutchWear (Figura 35– esquerda), forrada em tecido com 

punho em strass, fornecendo vários padrões de estampas e espaço para 

pequenos objetos. Do mesmo modo, a bengala Catvitrine (Figura 35- 

direita), cujo conceito é fortemente amparado na customização, é revestida 

Figura 34. Bengalas coloridas de 
Michael Graves (2014). Fonte:  

Gobetz (2014) 
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por um tecido com padrão de flores e com detalhes de pérolas brancas 

abaixo do punho.  

 

O biomorfismo também surge como alternativa de criação projetual e um 

modo criativo de escapar da padronização utilitarista consagrada no Design 

de bengalas.  Imitando a forma de um flamingo, a muleta da Figura 36, é um 

bom exemplo do que se tem tratado no âmbito desta investigação.  

 

 

Figura 35. Bengalas 
CrutchWear (esquerda) e 
Estampa em bengala 
(direita). Fonte: Adaptado 
de Castcoverz (2019) e 
Catvitrine (2011) 

Figura 36. Flamingo 
crutches. Fonte: Guvenir 
(2019) 
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Essa metáfora da forma foi aqui explorada ao máximo, já que se vale de uma 

característica do flamingo que, ao parar, repousa apenas uma das pernas 

para economizar sua energia. Além da estética inusitada, as formas do 

animal são recriadas como curvas da própria muleta e, assim, passam a ser 

o apoio axilar e de mão do usuário.  

Outros exemplos de biomorfismo, desenvolvidos pelo Designer Ricardo 

Leite (2011), são observados na Figura 37. As formas e soluções 

apresentadas apresentam melhorias na ergonomia, funcionalidade e 

usabilidade do produto. Os materiais da base foram pensados para serem 

aderentes e com capacidade amortecedora, bem como, uma textura que 

permita sua utilização em pisos molhados. Além do atrativo estético-

conceitual, a muleta Kangur permite guardar pequenos objetos e celular 

com seu porta-objetos, favorecendo a autonomia do usuário. 

 

Figura 37. Conceito de biomorfismo 
com equipamentos de auxílio. 

Fonte: Leite et al. (2011) 
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Em relação ao controle, de acordo com Foucault (2015, p. 150), “a velha 

potência da morte em que se simbolizava o poder soberano é agora, 

cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pela gestão 

calculista da vida”. Assim, a relação entre o equipamento e o corpo implica, 

necessariamente, um novo aprendizado na dinâmica da locomoção. Na 

concepção desse modelo, os sujeitos que usam os equipamentos de auxílio 

estariam conectados ao produto, reforçando, assim, um autocontrole sobre 

si, em uma “gestão do cotidiano” no envelhecimento, “aonde ir, o que fazer, 

com quem estar?” são perguntas postas nesta era informativa. Em uma 

campanha19 portuguesa de prevenção contra quedas para seniores (Figura 

38), nomeada de “Não Caia Nisso - Prevenir para não cair”, é comunicado 

um conjunto ensinamentos do cuidado de si sobre o corpo do sênior.  

 

 

 

19 A publicação teve uma tiragem de 400 mil exemplares e foi distribuída gratuitamente por 
todo Portugal juntamente com alguns jornais e revistas, assim como em centros de saúde, 
hospitais, lares e postos dos CTT – Correios de Portugal, numa iniciativa conjunta da SPOP 
(Sociedade Portuguesa de Odontopediatria) com a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 
(Coelho, 2018). 

Figura 38. Campanha “Não Caia 
Nisso” (2019). Fonte: Pixelreply 
(2019) 
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Na brochura é possível perceber conselhos para que se previnam as 

patologias associadas às quedas, visto como um dever do governo em 

alertar e consciencializar a população para a importância da prevenção de 

quedas, como forma de evitar o sofrimento físico, psicológico e social, dado 

que há um crescimento nas quedas em seniores em Portugal. As dicas são 

focadas em atividades adequadas e “o que não se deve fazer”, perpassam o 

campo da alimentação, higiene, organização e cuidados com os ambientes. 

A valorização da função estética nesse período parece também ir ao 

encontro das demandas do mercado no intento de positivar a velhice. Assim, 

há uma ressignificação dos equipamentos de auxílio. As bengala e muletas 

no século XXI são entendidas como uma extensão do corpo humano, 

emergindo, assim, a possibilidade de superação da condição de acessório 

para uma condição de prótese (Fernandes, 2016). É compreendido assim, 

uma leitura de um ideal que “tudo é possível para o corpo sênior” pelo 

produto, fornecendo ao sujeito sair tranquilamente de sua casa, preparado, 

vigiado e protegido. 

Em paralelo, outras experiências em relação a estética do produto, sãos os 

esforços do Design no desenvolvimento de projetos conceituais em relação 

ao equipamento de auxílio na vertente futurista, apresentando os produtos 

com múltiplas funções, como a estética high-tech e minimalista, na qual o 

produto também se comunica com o usuário, com variados tipos de 

tecnologia de compartilhamento de dados. 

Na Figura 39, a bengala Cyber Grannies fornece uma experiência 

fundamentalmente estética e de controle, explorando as variadas funções 

escondidas no produto, tais como: a medição da pressão arterial, o controle 

da temperatura, do pulso, faz rastreamento via GPS caso o usuário se perca 

em uma de suas caminhadas e ainda possibilita um botão SOS para que a 

polícia socorra em caso de emergência.  
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Há, assim, em relação à ideia de governamentalidade, a tentativa de 

conscientizar e prevenir, com o aumento do controle da vida, através da 

vigilância e imagens impactantes, a condução do corpo-idoso pela cidade. 

Aliás, o corpo, os gestos e o ritmo são reforçados pelo artefato de ajuda, 

havendo aí um montante estado de alerta com o próximo degrau, com a 

próxima esquina, com o próximo passo, há uma necessidade do controle de 

si, a fim de prevenir as quedas, acidentes e possíveis perigos para este corpo 

em movimento, gerando aflições e conflitos com o produto. 

As novas possibilidades estéticas e tecnológicas postas no contemporâneo 

parecem abrir um vasto conjunto de possibilidades tanto para o desenho de 

novos equipamentos de auxílio, como para produzir uma imagem menos 

estigmatizada da velhice. Entretanto, devido à novidade destas questões, é 

preciso mais reflexão e cautela no que tange à multiplicidade de 

experiências possíveis, por sujeitos variados, bem como avaliar os riscos de 

cerceamento da liberdade impostos pelo uso acrítico dessas novas 

tecnologias, pois o que se ganha com qualidade de vida advindo das 

tecnologias se perde com excesso controle da vida, até mesmo ao “ar livre”. 

Nesse campo complexo, entre promover autenticidade e fornecer proteção 

mediado pela tecnologia, analisar de forma crítica o Design dos 

Figura 39. Equipamento 
conceitual: Cyber Grannies. 
Fonte: Egle Ugintaite (2011) 
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equipamentos de auxílio é algo desafiador. Ademais, de algum modo, 

novamente os sujeitos serão convocados a um constante exame sobre os 

modos como os dispositivos produzem capturas.  

Por fim, inspirado pelas reflexões levantadas por Neves (2011), essa parece 

ser uma tendência do Design, sobretudo para os equipamentos assistivos, 

na medida em que as novas formas de elaborar esses artefatos têm 

priorizado uma harmonia nas funções dos produtos. Esta tendência pode ser 

uma alternativa viável para pensar outros conceitos dos equipamentos de 

auxílio, no qual, não será possível destacar uma função sobre a outra, ou 

seja, os aspectos funcionais, estéticos e simbólicos poderão estar em 

harmonia. Desse modo, não será promovido a exaltação por um 

comportamento baseado no status e na distinção social, muito menos, uma 

visão sem conexão com as emoções dos sujeitos. 
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 3. ASPECTOS DA 

 EXPERIÊNCIA 

Figura 40. Sênior com seu equipamento de auxílio à 
marcha em contexto urbano - Porto – Portugal (2017) 
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3.1 Tempo, memória e satisfação 
 

“O modo de configurar produtos industriais 
em uma época determinada, somente pode ser 
entendido pela observação e compreensão das 
formas de vidas dos homens e do 
desenvolvimento da sociedade, neste 
determinado espaço de tempo” 

 

Bernd Löbach. Design industrial. 2001. 

 

Inspirado por Ecléia Bosi (1994), em seu clássico estudo sobre memória e 

velhice, os objetos assumem caráter essencial na vida e na formação do 

sujeito-sênior, visto que evocam memórias e lembranças, sejam elas 

pessoais ou grupais. Nesse contexto, a memória dos seniores com a 

materialidade está vinculada com a produção de significado. Dores, 

traumas, estigma, felicidade na relação com objetos são fatores marcantes 

e definidores naquilo que deve ser lembrado ou esquecido na vida do sênior. 

Segundo Garret (2003), a experiência do utilizador inclui as percepções de 

uma pessoa dos aspectos práticos, tais como a usabilidade, a facilidade de 

utilização e a eficácia do sistema, mas também sua relação emocional, 

afetiva em variados níveis de satisfação com a experiência dos produtos. As 

experiências são memorizadas e compartilhadas ao longo da história do uso 

dos produtos, na qual as distintas experiências se entrelaçam, ou se 

dissociam, produzem singularidade, marcando, assim, sua característica 

multifacetada (Hassenzahl, 2003).  

Para compreender a diferença entre a Satisfação do Usuário Momentânea 

(SUM) e a satisfação do Usuário Global (SUG) foi elaborada uma síntese de 

acordo com a Figura 41. Dentro das discussões sobre a experiência do 

usuário e o envelhecimento, pretende-se produzir uma aproximação deste 

ramo com a avaliação da satisfação em equipamentos assistivos. Acredita-

se que a Experiência do Usuário Momentânea (EUM) detêm uma natureza 
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específica e é diferente da Experiência do Usuário Global (EUG) de natureza 

construída, sentida por um acúmulo de repertório e assimilada ao longo dos 

usos de cada EUM.  

 

É importante destacar que o conceito de satisfação compreende que os 

produtos possuem uma atuação direta no estado emocional humano e são 

elaborados a cada novo contato (Jordan, 1998). Assim, a satisfação com a 

experiência do uso pode ser modificada e reelaborada ao longo da vida 

(SUG), conforme novas relações, necessidades e desejos são elaborados, 

existindo, portanto, um forte componente subjetivo na experiência global, 

o que torna ainda difícil de ser mensurada pelo Design (Jääskö et al. 2003).  

Figura 41. Fluxo da relação 
entre experiência e 
satisfação: experiência 
momentânea X experiência 
global 
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Essa dinâmica móvel comporta experiências passadas, gostos e ideias 

variáveis no tempo e principalmente influências externas, como gostos, 

atitudes, valores do utilizador e do grupo do qual faz parte. O que se quer 

sublinhar com a mobilização dessa discussão é que os usos podem 

proporcionar experiências diferentes em momentos e tempos distintos, 

gerando, assim, uma satisfação global das experiências do utilizador, ativada 

e elaborada por memórias individuais (Forlizzi e Ford, 2000). Uma análise da 

satisfação de determinado ambiente ou produto (satisfação momentânea), 

portanto, não é similar ao se analisar em contexto global, o que impõe ao 

pesquisador e ao designer novas formas de coleta de informações. 

Por fim, pelo fato dos sujeitos desempenharem suas ações cotidianas muitas 

vezes de modo mecânico e regulado por regras intangíveis, é importante 

avaliar a satisfação da experiência momentânea em relação a uma 

experiência global. 

 

3.2 Ergonomia 

 

Um levantamento bibliográfico de estudos biomecânicos aponta que os 

equipamentos assistivos podem melhorar o equilíbrio e a mobilidade de 

seniores e pessoas com outras condições clínicas (Bateni e Maki, 2005). Isso 

porque os benefícios físicos do uso de um produto assistivo englobam um 

conjunto de fatores como a melhora do equilíbrio, propulsão ao caminhar, 

prevenção das quedas, proporciona uma melhor descarga do peso, promove 

o ortostatismo20 e marcha. Além disso, entre as paradas permite o descanso 

das pernas, como em momentos de atravessar a rua ou esperar um ônibus, 

diminuindo o estresse nos membros inferiores (Edelstein, 2019). 

 

 

20  Posição de pé ou posição ereta. 
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Esse conjunto de benefícios esbarra em graves problemas ergonômicos 

advindos da falta de pesquisa e testes apropriados e que levem em conta as 

particularidades dos corpos (Edelstein, 2019). Na Figura 42 é possível 

observar alguns pontos de dor devido ao uso prolongado do produto e 

problemas relacionados à experiência, como a dor na axila, nos joelhos, 

dificuldade de subir escadas e a dor no pulso.  

 

Diferente das bengalas, as muletas transferem mais peso para os braços 

porque sua estrutura implica a existência de uma barra axilar e um punho. 

Usando duas muletas, os pacientes podem transferir até 100% do peso 

corporal para os braços durante a marcha oscilante, por isso as almofadas 

de amortecimento são frequentemente usadas para as barras axilares e 

apertos de mão. Uma muleta com apoio no antebraço pode transferir até 

50% do peso corporal (Joyce e Kirby, 1991).  

Sobre a dimensão espacial, na Figura 43, conforme sugere Frank (2005), há 

um espaço mínimo necessário para a área de livre circulação, considerando 

bengalas individuais (75 cm), de duas mãos (100 cm), cadeira de rodas (90 

cm), andador com um cuidador (120 cm), cadeira de rodas um cuidador (150 

cm) e duas pessoas com cadeira de rodas (190 cm).  

Figura 42. Problemas 
recorrente ao uso contínuo de 
muletas. Fonte: Adaptado de 
Iwalk A (2017) 
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Segundo Dimensions.guide (2019), existe um tamanho específico de altura 

conforme a altura de cada sujeito: super pequeno, pequeno, médio e 

grande. O tamanho ideal é mensurado conforme a altura da articulação do 

pulso do usuário (Figura 44).  

 

Já para algumas indicações em Wikihow (2019), a altura da bengala deve 

regular com a coxa da pessoa, pois ela geralmente tem cerca da metade da 

altura do usuário. O instrumento deve ser usado com a mão que estiver no 

mesmo lado de sua perna saudável. Dessa forma, a bengala fornecerá 

Figura 43. Largura máxima 
com equipamentos de 

auxílio: visão frontal. 
Fonte: Frank (2003, p. 72) 

Figura 44. Tamanho da 
altura em bengalas 
conforme a altura. 

Fonte: Adaptado de 
Dimensions.guide 

(2019) 
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suporte adicional ao lado forte e permitirá arrastar o lado lesionado com o 

mínimo esforço (Durable Medical Equipament, 2019).  

 

3.3 Tipologias e nomenclaturas 
 

Além da regulagem de altura, as partes de uma bengala merecem atenção 

do pesquisador e do usuário. Na Figura 45 é apresentado algumas partes de 

uma bengala tradicional: punho ou agarrador (handle), corpo ou tronco 

(sharp) e ponteira ou base (base). Já para muleta axilar tradicional, as partes 

são divididas respectivamente em: apoio axilar (axillary pad), barra de apoio 

vertical (upright), apoio de mão (hand piece), extensão inferior ou regulador 

de altura (lower extension) e ponta de borracha (rubber tip). 

 

Outra categorização importante é realizada por DeLisa em 1993, como 

mostrado na Figura 46. A taxinomia da autora está organizada em: muleta 

axilar (axillary crutch), muleta de antebraço (forearm crutch), muleta de 

plataforma (platform crutch), bengala de três pontas (cane with crab foot 

attatchment), bengala tradicional (standard crook cane), bengala curvada 

(curve top adjustable cane), bengala com punho de pá (spade handle cane) 

e bengala de quatro pontas (four-legged pyramid cane). 

Figura 45. Partes da bengala 
e da muleta. Fonte: BINLA 
Book (2019) 
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A utilização de equipamentos de auxílio de mobilidade para seniores pode 

ser muito vantajosa quando prescrita corretamente por um médico ou 

fisioterapeuta, caso o contrário, pode ser fatal ou causar quedas 

involuntárias. Assim, faz-se fundamental o correto diagnóstico para uma 

correta prescrição de um equipamento adequado às necessidades do 

usuário, para que o estresse diário, as dores e o desconforto possam ser 

abrandados ou mesmo eliminados.  

No Quadro 1 é organizado três tipologias conforme cada apoio fornecido no 

mercado. As muletas tipo 1 fornecem apoio via axila e isso pode ser 

desconfortável se o usuário a usar por um longo trajeto, pois se trata de uma 

área sensível do corpo humano. Já a mão e pulsos (2) são projetadas para 

áreas mais resistentes, pois possuem mais músculos com base óssea, além 

de possibilitar a flexão e redução dos movimentos. Já o apoio no antebraço 

(3) é um tipo de muleta mais recente que explora um apoio em conjunto 

com as mãos, entretanto, o antebraço, possui uma grande área para apoio 

que permite variados tipos de movimentos e rotações junto ao corpo.  

Figura 46. Tipos de muletas e 
bengalas (apoio e ajuste de 

altura). Fonte:  DeLisa (1993) 



       103 

 

Quadro 1. Tipos de muletas. Fonte: Adaptado de: 1) Localife A (2017), Localife B (2017) e 
3) Mobility Designed (2017). 

 

 

Produto Características de apoio Orientação de uso 
1- Muleta de alumínio Axila Acidentes, restrições, 

doenças 

 

  
Orientada para pessoas que 
podem usar o apoio na axila. 
Incapacitadas de utilizar o 
braço ou a mão, mais indicada 
em casos de acidentes 
domésticos e graves que 
envolvam os braços e as 
pernas. 

2- Muleta Canadense Mãos e pulsos Acidentes, restrições, 
doenças. 

  

 
Orientada para pessoas que 
podem usar o apoio nas mãos 
e pulsos.  Incapacitadas ou 
não gostam do apoio na axila. 
Orientada em casos de 
restrições passageiras e 
doenças graves. 

3- Muleta M+D Antebraço e mãos Acidentes, restrições, 
doenças. 

   
 
Orientada para pessoas que 
podem usar o apoio no 
antebraço e mãos.  Como uma 
possibilidade de descansar o 
apoio apenas na mão, distribui 
o peso junto ao antebraço. 
Para pessoas com restrições 
passageiras e doenças graves. 
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Do mesmo modo, é possível examinar as bengalas a partir de suas pontas, 

focando também nas necessidades do sênior, de acordo com seu grau de 

dependência motora. Conforme a Quadro 2, observa-se que a bengala de 

uma ponta (a – punho em T) serve para o auxílio de pequenas caminhadas 

para seniores que necessitam de apenas um auxílio na marcha, logo não são 

dependentes em todo o momento do percurso. Já a de três ponta são 

recomendadas para seniores dependentes de apoio e que necessitam de 

auxílio constante no percurso (b- punho curvo) que são ideias para subir e 

descer escadas. 

 

Quadro 2. Tipos de bengalas em relação ao apoio. Fonte: Adaptado de: a) Dilepe (2019a), 
b) Fisaude (2019) e c) Orthos XXI (2019). 

 

A bengala de quatro pontas (quadripé ou quad cane) é um reforço em 

relação a de três pontas e suporta mais peso, por isso é indicada para 

pessoas com sobrepeso e muito dependentes do produto assistivo (c – 

punho reto). Tanto a b quanto a c fornecem maior estabilidade e segurança 

ao se apoiar que a bengala tradicional (standard) devido a uma base 

triangular (b) e trapezoidal (c). Contudo, como desvantagem, exige um 

  

 

a) 1 ponta: punho em T b) 3 pontas: punho curvo c) 4 pontas: punho reto 
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padrão de marcha mais lento e a dificuldade com degraus se comparado 

com as outras. 

Destaca-se as bengalas cujos tamanhos são ajustáveis, pois são uma 

ferramenta importante para as pessoas que são dependentes dos 

equipamentos de auxílio. No Quadro 3, foi disposto os produtos divididos 

em regulável por pino – a, extensível ou retratável - b e dobrável - c.  

 

Quadro 3. Tipos de bengalas ajustáveis. Fonte: Adaptado de: a) Hospinet (2019), b) Ag 
(2019) e c) Quirumed (2019) 

 

Por fim, em relação ao ajuste de altura opcional é considerado os dois 

primeiros tipos (a e b), já para redução do tamanho do produto os três tipos 

fornecem essa possibilidade (a b e c). Contudo, devido à compactação, a 

opção c – dobrável é melhor para casos em que o usuário necessita guardar 

o objeto, ajeitando a bengala em bolsas, sacolas, porta-luvas e gavetas.  

 

 

 

 

 

 

 
 

a) Pino regulável b) Extensível c) Dobrável 
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3.4 Produto assistivo em 3D printing 

 

O uso de modernas tecnologias, como o escaneamento 3D, tomografia 

computadorizada, impressão em 3D (prototipagem rápida) e análises de 

movimentos permitem a obtenção e a fabricação da exata da geometria 

adaptável aos usuários, bem como um estudo aprofundado dos movimentos 

dos usuários com restrição (Volpato, 2007). Segundo Melo e Baranauskas 

(2006), o desenvolvimento de produtos customizados para pessoas com 

necessidades especiais contribui para a inclusão dessa população 

historicamente marginalizada, através de produtos que levem em 

consideração as suas diferenças ou limitações em atividades da vida diária.  

Apesar de não ser um foco do mercado atual, equipamentos de auxílio 

impressos em 3D possuem vantagens estéticas, possibilidade de 

personificação e velocidade de produção. A maior contribuição da 

tecnologia 3D, de acordo com Zukas e Zukas (2015), veio da capacidade de 

fabricar versões rápidas para testes e aprimoramentos. Um exemplo de uma 

bengala impressa em 3D é do estúdio Shiro Studio (Figura 47). O projeto traz 

leveza e conforto em uma peça com pequenos furos assimétricos. 

 

Figura 47. Bengala impressa em 
3D (Shiro Studio 2017). Fonte: 

Adaptado de Dezeen (2017) 
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Com um material poroso em resina SLA, o protótipo mantém o bastão o mais 

leve possível, sem perder a força necessário para o usuário. A alça de três 

pontas permite que os usuários prendam o bastão em uma superfície 

quando não estão utilizando o produto (para que não precisem se preocupar 

com a queda e com a curvatura do corpo para pegá-la novamente). Além 

disso, em relação à pega, o encaixe reduz a quantidade de estresse exercida 

sobre os ligamentos da mão.  

Outro exemplo é um projeto em fase de testes da muleta Better Walk (Figura 

48). O equipamento apresenta uma alça angular e um apoio acoplado que 

fornece o suporte necessário ao pulso e antebraço. O projeto também 

atenua o desconforto axilar, comum em muletas, adicionando uma peça de 

contato lateral que impede o usuário de colocar seu peso nas axilas. 

Entretanto, o equipamento atualmente é aproximadamente quatro vezes 

mais caro que as muletas tradicionais e se enquadra em um tipo de política 

de reembolso que permite que os hospitais comprem o produto e depois o 

forneça diretamente aos pacientes dos EUA. 

 

 

 

Figura 48. Canadiana Better 
Walk (2014). Fonte: Mendoza 
(2014) 
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Figura 49. Pegas 
personalizadas para 

bengalas. Fonte: Cgtrader 
(2019) e Cncmodels4you 

(2019) 

 

Já o design de alça em 3D printing para o equipamento de auxílio permite 

ao usuário trocar apenas a parte desejada e manter toda a estrutura do 

equipamento, permitindo a personalização do produto. Dessa forma, apesar 

de serem projetos experimentais, existem modelos impressos em 3D que se 

acoplam ao cano das bengalas, como o projeto conceitual de Cgtrader 

(2019) e Cncmodels4you (2019) (Figura 49). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os projetos de Grenda (2018) e do Desinglab (2019), conforme Figura 50, 

trazem alças e pegas mais elaboradas em 3D, pensando na usabilidade e 

necessidades dos usuários. O primeiro projeto à direita, reflete sobre a 

estética da alça para a bengala, de uma forma simples e leve, focando nos 

aspectos ergonômicos.  

Já o segundo projeto à esquerda, reforça o poder do Design em se construir 

novas maneiras de experienciar um produto, como levar o equipamento 

assistivo junto ao antebraço, ao se levantar de uma cadeira, sem precisar 

utilizar as duas mãos. O punho em destaque é dimensionado para acomodar 

uma estrutura de 25 mm de diâmetro, cortado no tamanho apropriado e 

tampada também com uma base de borracha do mesmo diâmetro. 
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Por fim, esta parte foi destina a compreender melhor as aplicações da 

tecnologia 3D aliada ao design de equipamentos de auxílio, suas formas de 

atuação são múltiplas, desde a inovação em dimensões menores, como a 

parte estética até a criação de estrutura complexas e mecanismos funcionais 

do produto de auxílio. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 50. Modelos de pegas 
impressas em 3D printing. 
Fonte: Grenda (2018) e 
Desinglab (2019) 
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4. INVESTIGAÇÃO       

EMPÍRICA 
 

Figura 51. Bengalas de madeira do Instituto Patronato (Lar e Centro 
de Dia) – Aveiro – Portugal (2018)  
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4.1 Metodologia da investigação empírica 

      

“Aprendi que produtos podem ser mais do que 
a soma das funções que desempenham. Seu 
valor real pode ser satisfazer as necessidades 
emocionais das pessoas, e uma das mais 
importantes de todas as necessidades é 
demonstrar a autoimagem do indivíduo, seu 
lugar no mundo.” 

 

Donald Norman. Design emocional, 2008. 

 

A metodologia da investigação em Design foi definida como um processo 

progressivo e multifacetado21, porque as etapas foram modeladas de acordo 

com decorrer de cada fase e os caminhos traçados estavam conectados de 

acordo com as escolhas tomadas no resultado da fase anterior (Quadro 4). 

Além disso, cada ponto de vista compõe uma visão específica da pesquisa. 

Dessa maneira, os dados de cada fase foram cruzados a fim de desenvolver 

o modelo teórico, as recomendações e a prática projetual pertencentes ao 

Capítulo 5, destinado aos principais resultados da Tese. 

Em conformidade com Marconi e Lakatos (2003), a natureza desta pesquisa 

foi categorizada como “aplicada”, uma vez que empregou o caráter prático 

no desenvolvimento e avaliação de um novo produto. Ademais, o objetivo 

da pesquisa foi categorizado como exploratório e descritivo, uma vez que o 

andamento da tese dependeu dos resultados de cada contexto, cujo 

problemas encontrados foram sistematizados.  

 

 

 

21 Para a elaboração desta metodologia foi realizado um levantamento mais amplo (revisão 
sistemática bibliográfica) em relação às técnicas utilizadas na avaliação de equipamento 
assistivo no âmbito da mobilidade para seniores (Rodrigues, Dias e Veloso, 2019a). 
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   Quadro 4. Metodologia da investigação em Design Inclusivo 
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A investigação possui uma abordagem quali-quantitativa, pois trabalhou 

com dados subjetivos e dados globais. Os procedimentos adotados foram de 

natureza diversa com a pesquisa bibliográfica (assistemática e sistemática), 

pesquisa em campo e a pesquisa em laboratório de impressão em 3D. 

 Para o exame mais cuidadoso dos problemas contemporâneos, a opção da 

pesquisa em campo foi selecionada, pois permite um amplo conhecimento 

do grupo analisado abordando o Design Inclusivo em três contextos: urbano, 

doméstico e institucional (Yin, 2015). De modo mais específico, foram 

consideradas as cinco fases defendidas por Waller et al. (2015) para o 

desenvolvimento de produtos inclusivos, expostos na Tabela 4, focadas em 

seniores com restrição de mobilidade.  

No início de cada etapa foi aplicado um termo de consentimento livre e 

esclarecido (TCLE) com os responsáveis (apêndice A), a fim de clarificar o 

desenvolvimento da investigação. A seguir, cada fase foi descrita de maneira 

mais objetiva: 

 

1ª fase) Foi destinada à exploração do tema, através de duas técnicas: por 

meio da Análise do Mercado – AM (1.1), segundo Samara e Barros (2007) 

possibilita a compreensão do posicionamento de cada produto em relação 

ao mercado, em seguida, realizou-se um Mapeamento dos Contextos de 

Usos – MCUs (1.2), na intenção de compreender as dificuldades de cada 

contexto (doméstico, urbano e institucional) com os equipamentos de 

auxílio (apêndices B, C e D). Neste item, a identificação dos stakeholders 

(principais indivíduos envolvidos na situação) é abordado conforme Maguire 

(2001). As ferramentas abordadas nesta fase foram: questionário 

semiestruturado, emocards (sete níveis de expressões), observação, 

fotografia e um diário de ideias de campo. A técnica dos emocards é ume 

estilo de “gameficação” para coletar melhores resultados dos seniores e foi 

adaptada segundo a técnica criada por Desmet e Hekkert (2001).  

2ª fase) Buscou entender as necessidades dos utilizadores, analisando a 

usabilidade dos equipamentos de auxílio e sua estética em relação ao 
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estigma através de três técnicas: a primeira referente a Análise de Conteúdo 

– AC (2.1) foi uma forma de analisar e categorizar os dados das entrevistas 

gravadas com seniores (apêndice C e E) de acordo com Bardin (1977). Foram 

levantados indicadores conforme a experiência com equipamentos de 

auxílio da Instituição. Já as entrevistas com os cuidadores, ajudaram na 

geração de recomendações específicas (apêndice D e E). A Análise da 

Interface Física – AIF (2.2) e conforme Rodrigues (2016) compreendeu os 

problemas de acordo com cada parte dos equipamentos, decompondo os 

problemas identificados e as experiências de cada sujeito com o produto 

(apêndice F). Como último item, a Análise Empática – AE (2.3), de acordo 

com Vaes (2014), favoreceu a compreensão do estigma simulando 

incapacidades. As ferramentas dessa fase foram os protocolos estruturados 

aliados a observação corporal do investigador/designer com fotografia. 

3ª fase) Consistiu em idealizar e debater questões sobre o tema da 

investigação, gerando modelos teóricos conceituais (3.1) que relacionam o 

design, envelhecimento e estigma sob a perspectiva de Goffman (2004), 

Foucault (1979) e Norman (2008). Também foram pensadas as 

recomendações de usos (3.2) conforme cada contexto para equipamento 

assistivo no Processo de Desenvolvimento de Produtos (PDP) (Rozenfeld e 

Amaral, 2006). Assim, foi transformada as necessidades dos usuários em 

requisitos para novos projetos. Após isso, foi aprimorado as ideias dos 

desenhos do diário de campo, utilizando-se da técnica de Brainstorming 

(3.3) segundo Sutton e Hargadon (1996). Esta técnica permitiu levantar 

variadas questões sobre o tema, de forma que o objetivo seja mais 

facilmente definido e alcançado.  As ferramentas desta fase foram: check 

list, desenhos, esboços e fotografia em laboratório. 

4ª fase) Referiu-se à criação (materialização) de um projeto selecionado. Foi 

projetado um modelo de média fidelidade, através da tecnologia de 

prototipagem rápida (4.1), inspiradas no processo de Antonio e Foggiatto 

(2011) divididos em: aquisição da anatomia, conceitualização 3D, 
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modelagem 3D, impressão 3D e acabamentos (4.2) e testes para avaliar a 

usabilidade e resistência do produto anti-estigma (4.3) 

5ª fase) Foi destinada para a técnica da Análise Semântica dos Produtos – 

ASP (5.1), que permitiu avaliar a experiência estética atribuída ao sênior 

(apêndice G). A ASP foi enriquecedora porque discutiu a dimensão estética 

dos equipamentos pelo seniores em média. Segundo Bispo (2018), esta 

técnica possibilita entender o que os artefatos transmitem para o utilizador, 

a fim de se criar objetos livres de associação negativa. Também foi aplicado 

um questionário para compreender a preferência estética do produto PEP 

(5.2) em relação a estética médico-hospitalar. Por fim, os dados da pesquisa 

foram compilados com o software Excel 2019, gerando gráficos de média 

aritmética simples para a análise dos dados (5.3). 

 

4.2 Participantes 
 

Os participantes da investigação foram seniores residentes em Portugal 

pertencentes às cidades de Aveiro e Porto. O número de participantes variou 

de acordo com as etapas da pesquisa, conforme o mapeamento dos três 

contextos de uso do equipamento: doméstico (n=10), urbano (n=42) e 

institucional (n=16), teste de usabilidade (n=5) e validação (n=27). As 

características dos participantes foram descritas detalhadamente em cada 

subcapítulo da investigação empírica. 

 

4.3 Análise do Mercado 
 

Neste subcapítulo foi discutido alguns projetos a partir do enfoque do 

Design, compreendendo como diferentes tipos de muletas proporcionam 

diferentes tipos de experiência para o usuário, além de examinar suas 

características de usabilidade. Assim, foram analisados 12 projetos de 

bengalas e muletas.  
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Importante destacar que outros tipos de equipamento de auxílio foram 

incluídos, apesar de  não serem especificamente muletas. Isso se justifica, 

pois a maioria dos produtos analisados são indicados para pessoas com 

dificuldades de locomoção, devido algum acidente, e não são 

especificamente direcionados para pessoas com idade avançada. Sublinha-

se isso, pois é possível notar uma gama mais sortida de possibilidades para 

pessoas com restrição de mobilidade do que outras possibilidades de 

projetos especificamente para população sênior.  

Cada produto assistivo foi descrito a seguir em ordem crescente de valor. As 

características analisadas foram: a dimensões do produto, o peso, o tipo de 

apoio que o produto proporciona, seus materiais, se o produto fornece 

pegas para manobrá-lo, o número de ajustes, se possui amortecimento anti-

impacto, se possui algum tipo de rotação (manobra), se fornece luz, se 

possível alguma tecnologia digital, se fornece possibilidade para guardar 

objetos (acessórios) e, por fim, a opção de cores do produto assistivo 

(personalização estética):  

N.º 1) Bengala LED - Presence Light (Figura 52): direcionada para seniores 

com baixa visão , permite uma experiência diferente das bengalas 

tradicionais, pois, além de ser mais confortável, possui uma luz LED em seu 

centro, o que se mostra muito útil para iluminar o caminho e arredores, 

proporcionando mais segurança. Além disso, é dobrável em duas partes para 

facilitar o armazenamento ou transporte. As informações sobre peso, 

resistência e ajuste não foram especificadas, assim como não possui pegas, 

ajustes, rotações, tecnologia compartilhamento ou outros tipos de 

acessórios, mostrando-se um projeto simplificado e direcionado para dar 

apoio e auxiliar na visão. 

N.º 2) Bengala com função de assento – AyudasDinamicas (Figura 53): a 

segunda bengala analisada tem função de assento e fornece segurança, 

estabilidade e praticidade extras, pois permite ao usuário sentar quando se 

sentir cansado. A base do tripé resistente pode suportar mais de 70 kg e 

possui os pés de borracha para amenizar o impacto. O apoio faz uma rotação 

Figura 52. Bengala LED. 
Fonte: Yannuo (2017) 

Figura 54. Bengala dobrável 
com base pivotante. Fonte: 
Canestrong (2017) 

Figura 53. Bengala com 
função de assento. Fonte: 
AyudasDinamicas (2017) 
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de 180º para baixo e se transforma em um banco com apoio nas costas 

simples.  

Nº 3) Bengala dobrável com base pivotante – Canestrong (Figura 54): o 

terceiro produto é uma bengala dobrável com base pivotante, de metal leve 

e resistente, que proporciona apoio e um grande sentido de segurança em 

qualquer superfície. É de fácil manuseio e de utilização cómoda, graças à 

altura regulável de 5 posições: (84 - 87 - 90 - 93 - 96 cm). Dispõe de 6 LEDs 

de luz branca, práticas para iluminar o caminho ao andar (funciona com 4 

pilhas). Por conta da base ser composta por 4 ventosas antiderrapantes, que 

o mantêm na posição vertical, a bengala fornece uma experiência de maior 

segurança, pois evita a queda do dispositivo. A base e a pega são fabricadas 

em plástico e a pega está envolta em espuma viscoelástica  para um maior 

conforto no manuseio. Além disso, sua iluminação é focalizada e direcionada 

ao solo, diferente do exemplo N.º 1, em que a luz se projeta através do 

tronco do equipamento. 

N.º 4) Bengala de alumínio com 4 pontas – Mercur (Figura 55): é uma 

bengala simples de base de 4 pontas, que pode ser utilizado tanto no lado 

esquerdo como no direito. Devido ao seu engate, a base garante uma 

melhor sustentação para aquelas pessoas que possuem distúrbios de 

equilíbrio e pode suportar até 100 kg, devido ao material resistente em sua 

fabricação. O dispositivo possui dez níveis de regulagem de altura e seu cabo 

é macio, promovendo, assim, conforto e praticidade durante o uso. É 

indicado também para usuários com dificuldades em marcha, possuindo 8 

ajustes de altura e mesmo assim sendo muito leve. 

N.º 5) Equate Universal Crutches – Equate (Figura 56): esse produto contém 

almofadas nas axilas com uma maior espessura do que as muletas 

convencionais e apoio para a mão. Sua altura pode ser ajustada entre 4'7 "a 

6'7" e destina-se a jovens e adultos com até 136 kg. A ponta de borracha 

garante tração e evita derrapagens. As muletas podem ser facilmente 

montadas e desmontadas sem ferramentas. O ponto negativo deste 

Figura 57. Inmotion 
Crutch. Fonte: Millennial 
Medical (2019) 

 

Figura 55. Bengala de 
alumínio com 4 pontas. 
Fonte: Mercur (2017) 

Figura 56. Equate Universal 
Crutches. Fonte: Equate 
(2019) 

 



118 

 

Figura 58. Better Walk 
Crutches. Fonte: BWHealth 
(2019 

 

Figura 59. Iwalk 2.0. Fonte: 
Iwalk B (2017) 

aparelho reside no fato de manter a estética tradicional de produtos 

assistivos, enfatizando, segundo nossa hipótese, a reprodução do estigma. 

N.º 6) Inmotion Crutch - Millennial Medical (Figura 57): as muletas da 

Millennial Medical foram criadas e aprimoradas através de 34 estudos 

médicos, pesquisa de produtos e feedback do consumidor. Possui um 

formato anatômico como diferencial, com apoio de axila e apoio de mão 

com ajustes localizados. Sua combinação com borracha e sistema de 

amortecimento interno, fornece um maior conforto na mobilidade. Há 

também, combinações de cores para escolha online. 

N.º 7) Better Walk Crutches – BWHealth (Figura 58): o sistema de apoio do 

pulso e da axila possui um diferencial ergonômico, aliviando o estresse sobre 

essas já sensíveis partes do corpo. Além disso, tem fácil montagem e 

regulagem de altura entre 5'5" a 6'4". O dispositivo é vendido na cor única 

azul, não fornecendo personalização ou uma emancipação emocional. 

N.º 8) Iwalk 2.0 – Iwalk (Figura 59): seu conceito permite diminuir a dor e a 

inconveniência das muletas convencionais na região dos ombros e braços. O 

equipamento proporciona um novo tipo de experiência para o usuário, pois 

permite o livre uso das mãos para outras atividades cotidianas. O sistema 

apresenta ainda um ajuste rápido e realizado por alças de tecidos, 

possibilitando a regulagem da pressão sobre o corpo nas pernas e coxas. Os 

ajustes de altura também fornecem o deslizamento em várias posições, 

variando de 6 cm na perna e 7 cm do joelho da base ao chão. Considerado 

mais confortável e leve do que as muletas em locomoções mais longas, não 

provoca atrofia no musculo lesionado e não ativa dor nos braços nem nos 

ombros, pois não os usam como apoio. 

N.º 9) Prime 7TH Generation – Ergobaum (Figura 60): foi projetada para 

facilitar a vida das pessoas durante um processo de recuperação, pois reduz 

qualquer lesão secundária comumente causada por muletas convencionais. 

Seus apoios de antebraço e mão são mais anatômicos e fornecem ao usuário 

repouso aos joelhos em caso de acidente, dor ou desconforto. Sua 

combinação de amortecimento interno combinado com 4 borrachas da 

Figura 60. Prime 7TH 
Generation. Fonte: Ergobaum 
(2019) 
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ponta da base, possibilita uma dupla absorção do impacto ao solo. Outro 

diferencial é o material reflexivo no apoio da mão cujo objetivo é facilitar a 

sinalização do usuário. O produto é disponibilizado em sete cores diferentes. 

N.º 10): Serie Médica articulada – Smartcrutch (Figura 61):  Um equipamento 

de fácil uso e exerce pressão sobre os braços de (0,5 kg/cm²), além de serem 

muito leves (800 g).  Com variadas cores e peças, o aparelho possui 2 tipos 

de ajustes, um no antebraço (3 níveis) e outro na altura da muleta (9 níveis). 

O dispositivo é geralmente indicado para pessoas portadoras de síndrome 

de Guillain Barre, esclerose múltipla, artrite e para quem faz lesionou 

membros inferiores. Seu diferencial é permitir a rotação dos antebraços, da 

mão na pega e o direcionamento dos cotovelos com uma leve inclinação 

externa.  

N.º 11) Canadianas M+D Crutch - Mobility Designed (Figura 62): com apoio 

no antebraço fornece uma experiência de mobilidade semelhante às outras 

de apoio no antebraço (com 9 níveis), entretanto, favorece o livre uso dos 

braços, com a possibilidade de suspender/bloquear o apoio dos antebraços 

(rotação). Essa tarefa só é permitida quando a pessoa não está caminhando, 

ou seja, apenas para manusear objeto em repouso. Além disso, possui 

também uma pega anatômica para a mão, onde o dispositivo rotaciona e 

permite o livre acesso das mãos durante a pausa (4 níveis).  

Há um botão que desbloqueia a pega e permite ao usuário ajustar seu 

comprimento e girá-lo. A muleta fornece um espaço de pega bem localizado, 

permitindo pegar a muleta e transportá-la enquanto sentado ou em pé. Sua 

altura é possível ajustar em até 6 níveis chegando a 1,99 cm. O dispositivo 

de amortecimento é composto por um pé de borracha projetado para 

absorver alguns dos choques de cada passo. A flexibilidade do material 

permite que o pé da muleta se adapte ao chão e agarre-o para evitar o 

deslizamento. O pé pode ser facilmente removido e substituído por outros 

pés projetados para vários terrenos e atividades. Em relação ao material em 

contato com o braço é de espuma antimicrobiana, e possui um ajuste 

inteligente de rápida acoplagem e saída para o braço livre, assim, a M + D 

Figura 63. Canadiana de fibra 
de carbono. Fonte: Sidestix 
(2017). 

Figura 62. Canadianas M+D 
Crutch. Fonte: Mobility 
Designed (2017) 

Figura 61. Serie Médica 
articulada. Fonte: Smartcrutch 
(2017) 
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Crutch tira a pressão das mãos, pulsos e axilas, distribuindo o peso até os 

cotovelos.  

 N.º 12) Canadiana de fibra de carbono- Sidestix (Figura 63):  seu objetivo é 

fornecer a locomoção adequada para pessoas que fazem escaldas, 

caminhadas e outros esportes similares, dada sua resistência e baixo peso 

(730 g).  A pega é mais anatômico que as outras muletas analisadas, os 

punhos são ajustáveis e possuem acabamento de espuma com couro, 

fornecendo maior suavidade no contato. Possui um sistema de absorção de 

choque interno que reduz a compressão articular e ativando a força 

contrária, o que propicia redução da dor, menos fadiga e mais energia ao 

desempenhar a atividade. Sua base de contato é feita de borracha de alta 

qualidade, com um núcleo de gel flexível que proporciona conforto superior, 

estabilidade e absorção de choque. A marca fornece e fabrica as muletas 

através de um site de forma personalizada aos usuários.  

Com o intento de localizar lacunas no desenvolvimento de produtos para 

seniores que combata o estigma, mas, que também sejam personalizáveis e 

acessíveis financeiramente, foi construído uma tabela (Figura 64) com os 

equipamentos expostos anteriormente.  

Figura 64. Análise do 
mercado (área a 

explorar): personalização 
com baixo custo 
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Foi posicionado os doze projetos da análise do mercado em ordem 

ascendente de preço e personalização, evidenciando a área com potencial a 

ser explorada em projetos populares para o Design, considerando assim, o 

baixo custo do produto somado a um alto nível de personalização (círculo 

cinza). Em Portugal, conforme entrevistas com vendedores locais em três 

lojas especialidades em muletas e bengalas, há uma tendência em se vender 

mais bengalas e muletas com acabamento monocromático (branco, preto e 

cinza) com tronco de alumínio ou madeira. 

A dimensão da cor, é algo que incomoda a maioria dos consumidores 

seniores, pois normalmente, este tipo de usuário busca apresentar-se 

discreto, sem chamar sua atenção em público com o uso do produto 

assistivo, inclusive, os preços de equipamentos coloridos são abaixo do 

preço em relação aos equipamentos de uma cor. Entretanto, é necessário 

investigar mais a fundo e, compreender também, novos tipos de 

consumidores, bem como, o contexto de compra online para bengalas e 

muletas. 

 

4.4 Contexto doméstico 
 

Os estudos de caso foram pensados conforme os conceitos sugeridos por 

Maguire (2001) e divididos em três fases: na primeira foram realizadas 

entrevistas com o sênior e o cuidador (entrevista semiestruturada); na 

segunda foi aplicada a ferramenta emocards em cada ambiente (sete níveis 

de satisfação) e, por fim, como terceira fase, foi observada a locomoção e 

realizado um registro fotográfico, formando, assim, uma triangulação de 

dados sobre o tema (Figura 65). 
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Desse modo, a pesquisa foi aplicada com cinco seniores acima de 65 anos, 

com restrição de movimentos e em seus respectivos cuidadores, na 

comunidade de Aveiro, Portugal22. O processo de coleta de dados durou três 

semanas, contando a partir da primeira visita em domicílio. Após as 

entrevistas, o procedimento de aplicação dos emocards foi explicado e sua 

aplicação fotografada.  

A técnica de aplicação de emocards pode ser definida como um estilo de 

gamificação para coletar melhores resultados, em detrimento do uso de 

perguntas objetivas (Desmet e Hekkert 2007). Nessa pesquisa, os sujeitos 

podiam utilizar no máximo duas sequências de sete cards por cômodo de 

uma forma livre, totalizando 14 emocards a serem explorados em cada 

espaço, acarretando a repetição de uma determinada emoção para cada 

ambiente. Foram realizadas duas rodadas; a primeira com o sênior e a 

segunda com o cuidador e a aplicação ocorreu de forma isolada, sem a 

interferência de terceiros. Para a análise dos dados foram considerados os 

níveis mínimo e máximo de satisfação em relação a sete níveis: -3 (Péssimo), 

-2 (Muito ruim), -1 (Ruim), 0 (Indiferente), +1 (Bom), +2 (Muito bom), +3 

(Ótimo) de oito ambientes (entrada, cozinha, sala, quarto, banheiro, 

 

22 Este estudo do contexto doméstico já foi abordado em um trabalho anterior (Rodrigues 
et al., 2019). 

Figura 65. Método de 
triangulação: entrevista, 

emocards e fotografia. 
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lavanderia, varanda e corredores) para a compreensão dos itens a seguir: I) 

o nível de satisfação do sênior com mobilidade reduzida em cada ambiente 

e II) a relação entre o sênior e o cuidador nos ambientes.  

A Tabela 4 apresenta uma síntese da caracterização dos sujeitos 

entrevistados com a mesma categoria de mobilidade (restrição média). 

Dessa forma, foi possível compreender o contexto em que viviam e 

comparar os dados dentro de um mesmo nível de restrição. 

Tabela 4. Características dos entrevistados 

Caso Descrição Condições 
de saúde 

Nível de 
restrição 

Cuidadora Auxílio 
atual 

Adaptação na casa 

1º Mulher, 84 anos, 
1,60 m, 62 kg, 
viúva, não faz 
atividade física. 

Diabetes, 
problemas 
nas juntas, 
circulação e 
baixa visão. 

Média, necessita 
de ajuda do 
cuidador 
frequentemente. 

Mulher, 59 
anos, 1,62 
m, 64 kg, 
filha mais 
velha, mora 
na casa da 
mãe. 

1 bengala e 
1 muleta. 

Nenhuma reforma, 
apenas adaptações em 
produtos menores 
(chinelo, chaveiro, 
alarme). 

2º Mulher, 73 anos, 
1,64 m, 68 kg, 
casada, não faz 
atividade física. 

Hipertensão, 
fratura na 
perna e 
baixa visão. 

Média, necessita 
de ajuda do 
cuidador 
frequentemente. 

Mulher, 27 
anos, 1,61 
m, 66 kg, 
cuidadora 
contratada 
há 2 anos. 

1 bengala e 
1 muleta. 

Nenhuma reforma, 
adaptação dos 
corrimãos nos 
corredores, mudança 
para o quarto no 
térreo. 

3º Mulher, 81 anos, 
1,74 m, 76 kg, 
viúva, não faz 
atividade física. 

Depressão, 
osteoporose 
e baixa 
visão. 

Média, necessita 
de ajuda do 
cuidador 
frequentemente. 

Mulher, 27 
anos, 1,61 
m, 66 kg, 
cuidadora e 
enfermeira, 
contratada 
há 1 ano. 

1 muleta, 1 
andador e 
talas. 

Reforma do banheiro, 
adaptação de corrimãos 
nas escadas. 

4º Homem, 69 
anos, 1,70 m, 69 
kg, casado, não 
faz atividade 
física. 

Problemas 
respiratórios 
e baixa 
visão. 

Média, necessita 
de ajuda do 
cuidador 
frequentemente. 

Mulher, 53 
anos, 1,69 
m, 63 kg, 
filha mais 
velha, 
frequenta a 
casa do pai 4 
vezes por 
semana. 

1 muleta. Reforma de acesso em 
rampa para o jardim. 
Adaptações de grampos 
para fixar roupa, 
adesivos em tapetes. 

5º Homem, 67 
anos, 1,71 m, 72 
kg, casado, faz 
atividade física. 

Diabetes, 
hipertensão 
e baixa 
visão. 

Média, necessita 
de ajuda do 
cuidador 
frequentemente. 

Mulher, 33 
anos, 1,72 
m, 67 kg, 
cuidadora e 
empregada 
doméstica 
contratada 
há 8 meses. 

1 dupla de 
muletas. 

Nenhuma reforma, 
reorganização dos 
móveis da sala e 
corredores. 



124 

 

A idade variou entre 67 anos e 84 anos e quatro dos cinco entrevistados não 

praticavam nenhuma atividade física. Todos os casos apresentaram uma 

necessidade média no nível de restrição, precisando de auxílios de seu 

cuidador e, frequentemente, apresentavam complicações que dificultavam 

o seu livre deslocamento, por isso precisavam do auxílio de bengalas, 

muletas, muletas duplas de mão ou braço e andadores. Por fim, vale notar 

que apenas um dos entrevistados usava um tipo de talas devido a uma 

fratura na perna esquerda. 

À época da coleta de dados, com exceção de uma casa (cujo banheiro foi 

modificado), nenhuma dos outros espaços havia passado por reformas ou 

interferências arquitetônicas. Pequenas adaptações do dia a dia foram 

realizadas de variadas formas por parentes ou pela cuidadora, de acordo 

com o desejo do sujeito. As cuidadoras são todas mulheres, sendo duas 

delas filhas dos seniores entrevistados - uma delas reside na casa e outra 

realiza visitas semanais - e as outras três cuidadoras são contratadas. Os 

serviços das cuidadoras incluem alimentação, higiene e deslocamento do 

sênior, com uma carga horária de trabalho de oito horas diárias, com apenas 

um dia de descanso e revezamento. Em apenas um dos casos, a cuidadora 

dormia no trabalho.  

Durante o processo das entrevistas e da observação dos espaços, muitos 

seniores, embora afirmem gostar de utilizar muletas e bengalas, 

apresentaram sérias dificuldades com o seu uso. Tal fato foi corroborado 

pelas cuidadoras que ainda relataram o desconforto que os seniores sentem 

no manuseio dos equipamentos, ao ponto de já terem sofrido inúmeras 

quedas por conta dessa dificuldade. As quedas foram causadas, segundo os 

entrevistados, principalmente pelo uso errado dos equipamentos auxiliares, 

pelos desníveis dos ambientes, por problemas de estatura dos móveis ou 

pelo fato dos equipamentos de auxílio não estarem facilmente acessíveis. 

Parte desses acidentes foram causados pelo uso de calçados inadequados 

de pisos muito lisos e falta de apoio nas paredes. Tal resultado está em 

consonância com obtido na pesquisa realizada por Araújo et al. (2008) com 
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60 seniores em um contexto brasileiro, no qual constatou-se que as quedas 

são provenientes de piso escorregadio ou com desníveis, uso de tapetes e 

degraus mal dimensionados e sem corrimão. Com isso, podemos observar 

certo desconforto dos seniores ao utilizarem os equipamentos de auxílio nos 

ambientes internos, porque o ambiente não fornece condições de 

segurança e acessibilidade para esse grupo. 

 A Tabela 5 apresenta o nível de satisfação dos entrevistados de cada 

ambiente residencial. Os resultados foram divididos por cores, conforme a 

legenda dos emocards. Os resultados com nível 0 são situações em que o 

usuário se coloca como indiferente, não frequenta o ambiente ou não 

requer nenhuma ajuda do cuidador para utilizá-lo.  

 

Tabela 5. Nível de satisfação dos sujeitos em relação aos ambientes 

 

O primeiro caso apresentado é de uma idosa de 84 anos que utiliza muletas 

na maior parte do tempo (Figura 66). Embora não faça atividades físicas, é 

Ambientes da casa 

Caso Sujeitos Entrada Cozinha Sala Quarto Banheiro Lavanderia Varanda Corredores 

1º 
Sênior 1 0 -1 +2 -1 -3 0 -2 -2 

Cuidador 
1 

+1 +1 -2 -3 -3 0 -1 -3 

2ª 
Sênior 2 -1 -2 +2 +1 -2 0 -2 -3 

Cuidador 
2 

-1 -2 -2 -2 -2 +1 -3 -3 

3º 
Sênior 3 0 -1 +1 +1 +1 0 -2 -2 

Cuidador 
3 

0 -2 -2 -2 -1 +1 -1 -1 

4º 
Sênior 4 +1 +1 -1 +1 -1 +1 +2 -1 

Cuidador 
4 

+1 +1 0 -1 -1 +1 +1 -1 

5º 
Sênior 5 -1 -1 +1 +1 -1 -1 -1 -2 

Cuidador 
5 

+1 -1 0 -1 -2 -1 -1 -2 

Legenda -3 (Péssimo), -2 (Muito ruim), -1 (Ruim), 0 (Indiferente), +1 (Bom), +2 (Muito bom), +3 (Ótimo) 



126 

 

muito ativa dentro de casa, tendo gosto especial por cozinhar e assistir TV. 

Suas atividades são sempre guiadas pela sua filha mais velha que também 

atua como cuidadora. A casa não passou por nenhuma reforma de 

adequação à sua condição, mas a idosa pensa em realizar alterações, 

principalmente no banheiro. Contudo, ela se vale de pequenas alterações 

em seu cotidiano, como o uso de chinelo ao banho para evitar escorregões, 

chaveiro grande e de fácil acesso quando está em frente à porta, bem como 

um uma chave com dimensões maiores para ter precisão ao abrir a porta da 

casa.  

 

Figura 66. Caso 1: Ponto crítico 
da análise (banheiro) 
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Destaca-se também o uso de alarme conectado a uma empresa de 

segurança, para caso de acidentes. A entrevistada relatou dificuldades no 

uso do espaço íntimo, pois a idosa demanda auxílio no momento do banho 

e ao vestir-se, o que demanda grande esforço da cuidadora e da idosa. O 

banheiro recebeu uma nota de -3, sendo considerado péssimo. A pia do 

banheiro também traz problemas para a idosa, pois ela não tem equilíbrio 

para lavar as mãos sem ajuda do equipamento de auxílio e, assim, precisar 

criar um apoio com a barriga para usar a pia. As muletas ficam apoiadas no 

canto do banheiro e, segundo a idosa, ela “escorrega sempre” e cai no chão, 

sem existir um suporte para apoiá-las. Este caso apresenta um maior 

descontentamento da cuidadora com a casa em relação aos demais casos 

aqui analisados, com nível péssimo para o quarto, o banheiro e corredores, 

pois são áreas de maior atividade para a cuidadora. 

O segundo caso corresponde a uma senhora de 73 anos de aparência forte 

e determinada. Entretanto, não pratica exercícios, pois possui uma 

dificuldade mediana em se locomover. A pontuação do corredor foi de -3 

(péssimo) pois, quando se desloca sozinha, a idosa precisa alcançar o apoio 

nas paredes e nos corrimãos da casa (Figura 67).   

A casa possui adaptações nos corredores e a senhora dorme no quarto 

situado no térreo, mesmo assim, durante a entrevista, ela ainda se 

recuperava de uma queda sofrida no corredor principal de residências. Ela 

usa o apoio de um corrimão lateral de madeira que liga o quarto à sala, 

porque não se sente segura ao usar exclusivamente a muleta com o braço 

esquerdo. 

Essa fala corrobora com os dados coletados, uma vez que os principais 

pontos negativos levantados pelos outros entrevistados foram os 

corredores da casa e a varanda, com -2 (muito ruim), e o desconforto ao 

sentar-se na cozinha e na varanda, com -2 (muito ruim), devido ao uso de 

cadeiras desconfortáveis e de baixa estatura nesses ambientes. A sênior 

classificou a sala como um espaço muito bom (+2), mas a cuidadora o 

considera um ambiente desgastante para as atividades diárias, como 
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descansar ou assistir TV (-2, muito ruim). A cuidadora, se diz “exausta” ao 

final do dia e afirma que gostaria que existissem melhores mecanismos para 

locomoção que proporcionassem maior autonomia para idosa.  

 

O terceiro caso corresponde a uma senhora de 81 anos com sérios 

problemas de saúde e média capacidade de locomoção, pois apresenta falta 

de equilíbrio e caminhar vagaroso. Seu banheiro já sofreu modificações 

importantes, como a instalação de barras de segurança ao lado do vaso 

sanitário e dentro do box do chuveiro, como a adequação da altura do vaso 

sanitário, instalação de uma ducha especial e um piso antiderrapante. Seu 

Figura 67. Caso 2: Ponto crítico 
da análise (corredor) 
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banho é realizado sentada, o que facilita o trabalho da cuidadora, pois 

raramente o banho é realizado individualmente (Figura 68). 

 

A cuidadora, além de realizar atividades de transporte, controla a rotina da 

idosa, cozinha e promove a aplicação de medicamentos. Ela manifestou 

descontentamento com a estrutura da cozinha (-2, muito ruim) devido à má 

adaptação da mesa e aos problemas de equilíbrio da idosa ao utilizá-la. A 

idosa classifica como “bom” (0) espaço da sala, pois recebe visitas de amigos 

e familiares próximos, demonstrando uma relação mais afetiva que 

Figura 68. Caso 3: Pontos 
crítico da análise (escada) 
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Figura 69. Caso 4: Pontos 
crítico da análise (sala) 

utilitária. Ademais, ela se sente incomodada ao se locomover nos corredores 

e ao permanecer no quintal, pois os bancos, feitos em madeira, possuem 

altura e largura inapropriadas (-2, muito ruim). 

O quarto caso refere-se a um senhor de 69 anos e sua filha mais velha, que 

ocupa a posição de cuidadora principal (Figura 69). O sênior possui 

problemas de respiração, por isso gosta de estar em contato com a natureza 

em seu pequeno jardim adaptado, localizado nos fundos da casa (+2, muito 

bom). O acesso a esta área realiza-se por meio de uma pequena rampa 

também ajustada às suas restrições de locomoção.  
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Outras adaptações foram feitas no interior da casa, como o aumento dos 

pegadores em objetos para facilitar o manuseio adequado (puxadores de 

armários e dimensões maiores de contato para grampos de roupa). Os 

móveis da sala foram reajustados e os tapetes fixados com adesivos. O 

sênior recebe continuamente visitas de amigos e parentes, porém sente o 

ambiente da sala como “ruim” (-1) por conta das dificuldades que apresenta 

para sentar-se na cadeira (Figura 58). A filha se mostra menos insatisfeita 

com o ambiente do que o pai (0, indiferente), sendo este o único caso em 

que o nível de satisfação da sala para a cuidadora foi maior que o sênior.  

O quinto e último caso corresponde a um homem de 67 anos que faz 

atividades físicas regulares e utiliza muleta dupla, pois possui dificuldades 

de locomoção em grandes distâncias (Figura 70).  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 70. Caso 5: Ponto crítico 
da análise (corredor) 



132 

 

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3

-2

-1

0

1

2

3

Figura 71. Nível de 
satisfação dos seniores x 

cuidadores 

O sênior relata problemas ao acessar o degrau de entrada da casa (-1, ruim), 

os corredores (-2, muito ruim), a varanda (-1, ruim), o banheiro (-1, ruim) e 

o quarto (-1, ruim) e, com isso, em executar as tarefas básicas do cotidiano. 

A cuidadora possui dificuldade em auxiliar o idoso no banheiro (-2, muito 

ruim) e nos corredores (-2, muito ruim), pois isso exige um apoio corporal e, 

consequentemente, desgastes na coluna e pressão lombar. 

Na Figura 71 foi compilado e apresentado as variações no nível de satisfação 

de acordo com o mínimo e máximo de cada ambiente para os seniores e os 

cuidadores. Quatro ambientes atingiram variações de -3 (péssimo) a 0 

(indiferente): os corredores para os seniores e os cuidadores (-3 a -1); o 

banheiro (-3 a -1), o quarto (-3 a -1) e a sala (-2 a 0) apenas para os 

cuidadores. Dessa forma, são os ambientes mais preocupantes para esta 

pesquisa e devem ser priorizados em investigações futuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na perspectiva dos seniores, outros seis ambientes variaram entre níveis 

negativos e positivos, como o banheiro (-3 a +1), a varanda (-2 a +2), a 

cozinha (-2 a +1), a sala (-1 a +2), a entrada (-1 a +1) e a lavanderia (-1 a +1). 

Para os cuidadores, quatro ambientes apresentaram índices que também 

variaram entre níveis negativos e positivos: varanda (-3 a +1), cozinha (-2 a 

+1), entrada (-1 a +1) e lavanderia (-1 a +1). Observa-se uma maior variação 

no nível de satisfação do banheiro e da varanda, com quatro pontos de 
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diferença para os seniores. Para os cuidadores, a maior variação está 

presente também na varanda, com quatro pontos de diferença. As menores 

variações para os seniores são os corredores, quarto, entrada e lavanderia, 

com dois pontos de diferença. Já a menor variação para os cuidadores são, 

corredor, banheiro, quarto, sala, entrada e lavanderia, com dois pontos de 

diferença. 

Nota-se que os corredores atingiram os piores resultados (-3 a -1), com a 

mesma variação para ambos os grupos, pois é onde os seniores apresentam 

maior dificuldade de mobilidade, devido à falta de suporte, e onde os 

cuidadores gastam mais energia para auxiliá-los. Assim, por serem locais 

com risco de quedas, os seniores se sentem inseguros, como também 

acontece dentro do banheiro, um ambiente que precisa de cuidados 

redobrados, além de demandar esforço e ser motivo de insatisfações. A 

variação negativa do banheiro também convergiu com os dados entre 

ambos os sujeitos, com exceção de um idoso, pois seu banheiro já havia sido 

reformado (+1, bom).  

Os ambientes da sala (-1 e +2) e do quarto (-1 e +1) são considerados mais 

confortáveis para os seniores do que a varanda e a cozinha, devido ao uso 

do sofá e da cama, que possuem espuma e, além disso, são normalmente 

mais baixos que os assentos sem ajustes de altura da varanda e da cozinha. 

Na maioria dos casos, os seniores definiram a sala e o quarto como os 

ambientes de maior tempo de permanência, o que condiz com os resultados 

dos emocards, ao indicar a sala como o ambiente com melhor variância do 

nível de satisfação (-1 a 2).  

Conforme a Figura 71, quatro ambientes obtiveram níveis idênticos de 

satisfação entre ambos os tipos de sujeitos: a cozinha com variação de -2 a 

+1, a entrada e lavanderia, com variação de -1 a 1, e os corredores, com 

variação entre -3 a -1. Por outro lado, os ambientes com maior variação de 

satisfação entre os grupos foram o quarto e a sala. Para os seniores, o 

ambiente da sala pontuou entre -1 e +2 e do quarto entre -1 e +1. Já para os 

cuidadores pontuou entre -2 a 0 e entre -3 a -1, respectivamente. Essa 
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Figura 72. Casa portuguesa: 
Entrada sem acessibilidade, 

com elevação (10cm) 

diferença ocorre devido às tarefas diárias na sala e no quarto realizadas pelo 

cuidador junto ao idoso, pois são locais onde é necessário realizar 

agachamento para posicionar o idoso no sofá, trocas de roupa e 

higienização. Ademais, ao contrário do cuidador, a sala é para o sênior um 

ambiente de lazer e socialização (TV, rádio e mesa) e o quarto um momento 

para o descanso noturno. 

A entrada, classificada entre -1 e +1 por seniores e cuidadores, foi um espaço 

de maior surpresa para a pesquisa, pois, culturalmente, como observado, as 

casas portuguesas são mais elevadas em relação ao nível da rua, com um 

pequeno nível de transição entre a faixa da rua e a entrada da casa (entre 5 

cm a 10 cm), o que pode dificultar a locomoção para acessar a entrada da 

casa quando o idoso está com bolsas e sacolas junto com a bengala ou 

muleta, pois não há corrimãos nem rampas de acessibilidade (Figura 72). 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



       135 

 

A lavanderia é o ambiente onde menos ocorreu interação entre o idoso e a 

cuidador, por isso atingiu melhores níveis na maioria dos casos (-1 a +1). 

Trata-se de um ambiente de uso quase exclusivo da cuidadora, por conta 

das tarefas domésticas mais pesadas e localizadas. Já a cozinha causou 

insatisfação para ambos os grupos, com pontuação entre -2 e +1. Pela 

observação, notamos que é um espaço onde ocorre muita interação entre o 

cuidador e o usuário, principalmente à mesa e na cadeira.  

Os ambientes que atingiram níveis positivos ainda requerem atenção, pois 

há poucos casos com nível +2 (muito bom), como a sala e a varanda, e 

nenhum caso com nível de satisfação +3 (ótimo). A maioria dos ambientes 

aqui estudados são considerados com nível de satisfação abaixo do ideal, ou 

seja, ainda não atingiram um bom nível de satisfação, que varia entre +1 e 

+3, e podem passar por melhorias. 

A aplicação da técnica dos emocards permitiu a identificação dos principais 

problemas de acessibilidade espacial que podem acometer os moradores, 

principalmente nos pontos de maior insatisfação. Os principais problemas 

de acessibilidade apontados pelos moradores estão relacionados à 

segurança e ao conforto dos seguintes ambientes: corredores e banheiro 

para os seniores e quarto e sala para os cuidadores. Isso vai ao encontro da 

pesquisa de Yoshida (2017), com moradores seniores, na qual destaca-se a 

insegurança na utilização do ambiente que apresenta os maiores riscos ao 

sênior. Em relação aos cuidadores, o fato de não possuírem equipamento de 

suporte para alimentação, medicação e higienização é visto como um 

problema, porque dificulta suas ações, principalmente na sala e no quarto 

como já abordado. 

Por meio da aplicação dos emocards, foi possível compreender o estado de 

satisfação de cada ambiente doméstico, bem como perceber contrastes nos 

casos analisados.  A aplicação dos emocards mostrou-se um bom meio de 

comunicação, pois permitiu melhor visualização dos níveis de satisfação e 

de insatisfação com ambientes da casa. Entretanto, notou-se que o 

potencial dos emocards não foi explorado em sua totalidade, mesmo após 
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incentivo direto, pois os sujeitos se restringiram em utilizar apenas uma 

sequência de cards por ambiente. Ademais, é importante destacar que 

aplicação desta técnica se mostrou positiva numa pesquisa com um grupo 

de idade avançada, pouco letrado e com problemas de assertividade de suas 

emoções. Assim, o método proposto mostrou-se uma maneira adequada de 

explorar os níveis de satisfação. 

Por fim, um ponto em comum entre a presente pesquisa e a pesquisa de 

Gudmundsson et al. (2011) foi a resistência dos seniores em aceitarem o uso 

da bengala em um primeiro momento, devido ao estigma que este produto 

evoca. De acordo com os relatos dos cuidadores dos casos 3º e 4º, os 

seniores não aceitaram o uso do equipamento em um primeiro momento. 

Por outro lado, as adaptações na casa não foram percebidas como um 

conflito.  Nota-se, portanto, que o símbolo do estigma que as bengalas 

carregam em seu uso diário é mais forte que as modificações no espaço 

doméstico destes casos em sua fase de adaptação. 

 

4.5 Contexto urbano 

 

Foram observados 42 casos em contexto urbano nos centros das cidades de 

Aveiro e do Porto, em Portugal. Os lugares selecionados para observação e 

entrevistas semiestruturadas foram praças públicas (Praça do Peixe, Ribeira, 

Casa da Música), hospitais (Centro Hospitalar Baixo Vouga e Hospital Santo 

Antônio), passadeiras, ruas com rampas, estações de ônibus, metro e 

comboios (Estação de Aveiro e Estação Campanha) e por fim, shoppings 

(Glicínias, Fórum de Aveiro e Cidade do Porto) nos períodos matutino, 

vespertino e noturno durante três meses. Os critérios de seleção foi uso de 

equipamento de auxílio, idade acima de 65 anos e disponibilidade. 

 Os casos mais significativos foram selecionados para compor a Quadro 5, 

dividido em número do caso, tipo do equipamento, situação e problema. As 

idades dos seniores variaram de 65 anos até 81 anos, com predominância 
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do sexo feminino (66,66 %) e 33,33% do sexo masculino (M= 69,9 e DP= 4,5), 

a maioria com baixo nível de dependência (n = 39), apenas três caso 

observado precisavam de ajuda humana para se locomover (média 

dependência). Em relação ao nível de escolaridade foram 15 sujeitos sem 

alfabetização, 15 sujeitos com ensino médio e 14 sujeitos com ensino básico. 

 

Quadro 5. Principais problemas observados 

Casos Equipamento Situação Problemas em Design 

 
1 

 
 

Muleta Antebraço 
 

 

A utilizadora sente grande dificuldade em se 
movimentar devido ao carrinho de compras, 
a bolsa e sacola do mercado. Entretanto, mal 
se apoiava na bengala, o equipamento se 
arrastava ao chão, deslizando.  

 
 

2 
Bengala - Mão 

 

A utilizadora sente confiante ao usar o 
equipamento, desloca-se em seu ritmo 
lentamente, com paciência e propriedade 
(firme). Contudo, não acha sua bengala 
confortável na pega. 
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3 Bengala - Mão 

 

A utilizadora movimenta-se com dificuldade. 
Sua bengala estava mais alta que o 
recomendado (na altura do quadril). Assim, 
por questões de ajuste, seu equipamento 
ficava sempre demasiadamente na diagonal 
em relação ao pulso. 
 

4 
Muleta Antebraço 

 

 

A utilizadora sente grande dificuldade em se 
movimentar devido ao seu problema 
circulatório, possui movimentos lentos 
principalmente em degraus e desníveis. Não 
gosta da estética de sua muleta e preferiria 
outra. Quem comprou o equipamento foi sua 
filha. 
 
 

5 
Par de muletas - 

Antebraço 

 

O utilizador sente imensa dificuldade em 
subir os degraus do shopping, movimenta-se 
em passos lentos. Apesar de usar a muleta no 
braço esquerdo (tendo seu membro 
ocupado) ao mesmo tempo, o sênior segura 
uma revista com a mesma mão, dificultando 
a destreza da marcha pelos degraus. 
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6 
Muleta Antebraço 

 

 

O utilizador sente desequilíbrios ao se 
locomover, anda lentamente, utilizava duas 
muletas convencionais. No antebraço direito, 
segura uma sacola de mercado, o que faz o 
sujeito se apoiar mais com a muleta esquerda 
do que a direita na marcha. 
 
 

7 
Muleta Antebraço 

 

 

Além do uso da muleta de antebraço direita, 
a utilizadora precisa de acompanhamento 
para se deslocar (ajuda humana), 
principalmente em degraus mais altos e 
escadas. 
 
 

8 
Muleta Antebraço 

 

 

A utilizadora precisava de acompanhamento 
para se movimentar em longas distâncias 
(ajuda humana), usava sapatos especiais para 
sanar desvios de altura da perna. Utilizava a 
muleta convencional no braço direito. 
 
 



140 

 

9 
Par de muletas - 

Antebraço 

 

O utilizador usava o par sem esforços e com 
agilidade. Contudo, a altura do par estava 
mais alta que o recomendado. 
 
 

10 
Muleta Antebraço 

 

 

A utilizadora movimenta-se com 
equipamento pois se sente mais segura. 
Usava a muleta tradicional no braço direito 
apenas para se apoiar e não fazia muito 
esforço. Neste caso, é recomendado o uso de 
bengala ao invés de muleta. 
 
 

11 
Muleta Antebraço 

 

 

O utilizador não tem espaço suficiente nem 
local apropriado para guardar seu 
equipamento dentro do comboio. Quem 
segura sua muleta convencional é sua filha ao 
lado. A muleta é apoiada na parte superior na 
alça do antebraço. 
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12 
Muleta Antebraço 

 

 

O utilizador se queixou das imperfeições e de 
pequenos buracos que existem na calçada ao 
apoiar a ponta ao solo. 

13 Bengala - Mão 

 

 
O utilizador com sua mão esquerda apoiava 
sua perna para melhorar sua mobilidade com 
a bengala. Na mão direita, a bengala foi usada 
acima do quadril junto com uma pasta. 

14 
Par de muletas - 

Antebraço 

 

O utilizador movimentava-se com muita 
dificuldade. Usava a muleta convencional de 
forma errada, com a mão ao final da pega e 
muito afastado do corpo. A muleta à 
esquerda possuía um defeito (amassada). 
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15 Bengala - mão 

 

O utilizador utilizava uma bengala 
excessivamente alta e distante do corpo. 
Também, reclamou do barulho que ela 
produzia na locomoção, devido a ponta da 
borracha desgastada (metal batia no chão). 

 Bengala Tripé - mão 

 

A utilizadora apoiava-se em uma placa para 
descansar em busca de uma maior segurança, 
contudo, não se apoia em sua bengala de três 
pontas. Além disso, a bengala estava alta para 
o nível de seu punho. 

16 Muleta- Antebraço 

 

O utilizador passeia com uma sacola na 
mesma mão que carrega sua muleta 
tradicional. 
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Em relação aos problemas de saúde identificados os mais citados são: baixa 

visão (n=19), dores no corpo (n=12), lesão no corpo (n=6), baixa audição 

(n=7), apenas 8 sujeitos relataram não ter nenhuma doença específica. 

40,47% dos entrevistaram afirmaram que caminham com frequência, 

33,33% quase sempre caminham, 21,42% sempre caminham e 4,72% 

raramente caminham. Esse alto índice de atividade pode ser cotejado com 

o elevado número de seniores que já sofreram alguma queda (60,9%), 

variando entre 1 queda (28,57%), 2 quedas (23,80%) e até 3 quedas (9,52%). 

No que tange ao uso de determinados tipos do equipamento, 35,71% dos 

seniores usavam a bengala de mão, enquanto 30,95% se valiam da muleta 

apoiada no antebraço. Também observa-se as seguintes combinações: 

ambas (16,6%), par de muletas (14,28%) e par de bengalas (1 caso - 2,38%). 

Dessa forma, era comum o uso de uma bengala tradicional de madeira ou 

alumínio e uma muleta tradicional de apoio no antebraço. Além disso, sobre 

o tempo de uso, em ordem crescente foram: de 1 a 5 anos de uso (50%), 

menos de 1 ano (21,42%), de 5 a 10 anos (19,04 %) e mais de 10 anos de uso 

com o produto assistivo (9,52%).  

A satisfação em relação à estética destes equipamentos foi exposta na 

Figura 73. Importante observar que 47,61% apontaram a indiferença sobre 

a estética da sua bengala ou muleta, enquanto 21,42% a consideraram 

“ruim” e 11,90% “muito ruim”, totalizando mais de um terço dos 

17 2 bengalas - mão 

 

A utilizadora tinha um par de bengalas como 
suporte. Caminhava lentamente e com 
cuidado. Os selos do código de barras e 
informação sobre a marca não foram 
retirados de ambas as bengalas. A sênior diz 
não se importar sobre este assunto.  
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entrevistados. Já para o quesito “bom” 19,04% responderam positivamente 

para a estética de seu equipamento. Os níveis “ótimo”, “muito bom” e 

“péssimo” não foram representados pelos sujeitos nesta pesquisa.  

 

  

Cerca de metade dos entrevistados apontarem a indiferença da função 

estética do produto, o que mostra, como os sujeitos introjetam a condição 

do estigma, num denso e compartilhado processo de alienação e 

desidentificação, sem resistências com a materialidade, como por exemplo 

alguma forma de pintura, adesivo ou arte para esconder ou disfarçar a 

estética médica-hospitalar. Nesse sentido, dos que perceberam algum valor 

estético, em sua maioria apontaram um índice abaixo do esperado, 

totalizando 33, 32% (ruim e muito ruim) nas respostas. 

Em relação ao nível de satisfação do conforto do equipamento assistivo, o 

resultado ficou mais distribuído que a percepção estética (Figura 74), os 

sujeitos concentram suas respostas respectivamente em: “bom”, com 

28,80%, “ruim” com 26,19% e indiferente com 23,80%. Os parâmetros de 

“ótimo” e “muito bom” ambos com 9,52% e “péssimo” com 2,39% não 

foram significativos nesta pesquisa. Assim, a percepção do conforto em 

média foi mais positiva com 47,61% (acima do índice 0 – “indiferente”) que 

a percepção estética do equipamento com apenas 19,04% – “boa” estética. 

5 - 11,90%

9 - 21,42%

20 - 47,61%

8 - 19,04%

0 7 14 21 28 35 42

Pessimo

Muito ruim

Ruim

Indiferente

Bom

Muito bom

Ótimo

Figura 73. Nível de satisfação 
para a função estética do 

equipamento de auxílio 
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Por fim, tanto a estética como o conforto do equipamento podem ser 

aumentados em relação ao nível de satisfação percebido por usuários com 

produtos assistivos, a fim de explorar parâmetros mais positivos do que 

negativos ou, até neutros, apresentados nesta pesquisa, minimizando assim, 

as cadeias de significados que não agregam a construção de um design livre 

de associações estigmatizadoras e, também, mais adaptado aos desafios 

que a urbanização traz ao cotidiano dos seniores. 

 

4.6 Contexto institucional 
 

O instituto Patronato, localizado na cidade de Aveiro – Portugal, possui dois 

espaços com objetivos diferentes: o primeiro, nomeado Centro de Dia, 

apresenta diversas atividades programadas para os seniores que, ao final do 

turno, retornam às suas residências; já o segundo espaço, nomeado como 

“Lar”, é destinado aos sujeitos com mobilidade mais restrita e necessidade 

de amparo constante dos cuidadores.  

As entrevistas semiestruturadas aconteceram no interior do Centro de Dia e 

no Lar com 16 interlocutores, em duas salas específicas e de maneira 

reservada (Figura 75). Os critérios de inclusão foram seniores que possuíam 

1 - 2,39%

11 - 26,19%

10 - 23,80%

12 - 28,57%

4 - 9,52%

4 - 9,52%

0 7 14 21 28 35 42

Pessimo

Muito ruim

Ruim

Indiferente

Bom

Muito bom

Ótimo

Figura 74. Nível de satisfação 
para o conforto do 
equipamento de auxílio 
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Figura 75. Seniores do Instituto 
Patronato com seus respectivos 

equipamentos de auxílio 

equipamentos de auxílio, como bengalas muletas e andadores, ademais, 

que respondessem as questões voluntariamente.  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme a Tabela 6, a idade dos seniores (n= 16) variou entre em 81 anos 

e 99 anos, com predominância do sexo feminino (81,25 %) e 18,75% do sexo 

masculino (M= 86,88 e DP= 4,96). Em relação ao nível de dependência23, 

62,5% possuem baixa dependência e 37,5% média dependência. O tempo 

com equipamento variou entre: oito casos (50%) até 10 anos de uso, cinco 

 

23Relação ao nível de dependência em seniores, segundo José e Wall (2004). 
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casos (31,25%) em seu primeiro ano de uso, dois casos (12,5%) com mais de 

20 anos de uso e um caso (6,25%) com mais de dez anos de uso (M= 4,55 

anos DP = 6,23). A duração das entrevistas variou entre 15 min. e 36 min. 

 

Tabela 6. Descrição dos sujeitos seniores 

 

As entrevistas foram transcritas e analisadas em conformidade com os 

pressupostos da análise de conteúdo, com o objetivo de explorar o padrão 

dos discursos sobre o uso do equipamento e da mobilidade. Do mesmo 

modo, buscou-se focar nas manifestações de distinção social (estigma), de 

patologização, de gostos/desgostos em relação ao produto e se existe 

desejo de mudança da realidade (PÊCHEUX, 1969). Segundo Chizotti (2006), 

a análise do conteúdo visa decompor unidades temáticas da transcrição, 

codificadas em categorias, que são associadas a indicadores que permitam 

a enumeração das unidades (frequência) e, a partir disso, estabelecer 

padrões discursivos. A análise do conteúdo foi realizada seguindo as quatro 

 
Ordem 

 
Idade 
(anos) 

 
Sexo 

Nível de 
dependência 

Tempo com 
equipamento 

(anos) 

Tempo 
(min.) 

E1 99 Masculino Baixa 1 16:54 

E2 91 Feminino Baixa 20 35:11 

E3 86 Feminino Baixa 1 25:00 

E4 86 Feminino Média 10 18:49 

E5 93 Feminino Média 20 33:23 

E6 86 Feminino Baixa 2 20:25 

E7 83 Feminino Média 1 20:24 

E8 86 Feminino Baixa 0,083 15:14 

E9 85 Masculino Baixa 2 28:06 

E10 87 Feminino Baixa 4 23:18 

E11 85 Masculino Baixa 3 19:23 

E12 81 Feminino Baixa 1,5 22:09 

E13 95 Feminino Média 2 36:28 

E14 82 Feminino Baixa 1 15:42 

E15 84 Feminino Média 2 24:23 

E16 81 Feminino Média 2 21:36 
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fases indicadas por Bardin (1977): (a) leitura das entrevistas, que é o 

estabelecimento de contato com o documento transcrito; (b) a escolha das 

principais partes, que consiste em um recorte do que será analisado; (c) 

formulação das hipóteses e dos objetivos; (d) referenciação dos índices e 

elaboração de indicadores. Para conceber as categorias de fragmentação 

das entrevistas por Bardin (1977), considera-se que as categorias sejam: 

homogêneas, exaustivas, exclusivas, objetivas e adequadas ao contexto 

(Figura 76).  

 

 

Dessa forma, os dados foram sistematizados e, posteriormente, divididos 

em cinco temáticas de análise com suas respectivas perguntas, categorias e 

indicadores. Os exemplos dos excertos das entrevistas foram exibidos 

conforme cada indicador e categoria (no máximo três exemplos para cada 

indicador). 

 

Figura 76. Análise de conteúdo: 
Ordem, categorias e perguntas 
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4.6.1 Necessidade do equipamento 

 

Conforme a Tabela 7, pode-se perceber uma predominância do discurso 

funcionalista (n=18) em detrimento do valor simbólico (n=0) do produto. 

Dessa forma, foram divididos em três indicadores: proteção, equilíbrio e 

dores, de acordo com as falas dos entrevistados. O indicador “equilíbrio” se 

destacou (n=13) dos demais porque os seniores usam o equipamento para 

passeios e caminhadas, principalmente no deslocamento para o instituto, 

valendo-se do seu uso, principalmente, por medo de quedas. 

 

Tabela 7. Necessidade do equipamento 

Categoria                                            Indicadores Excertos das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcional 

(n=18) 

 

 

 

 

Equilíbrio 

(n=13) 

“Eu uso bengala só para me segurar, assim, para 
passeios, ou qualquer coisa, porque eu tenho medo 
de cair, não é que eu necessite.” (E1). 

 

“[…] porque não tenho outra maneira de andar…sem 
ela não consigo andar […]” (E5) 

 

“Uso porque perco o equilíbrio…todos os dias, ando 
na casa da minha filha com um pau…vou agarrado 
com o pau, mas na bengala vou mais direitinho.” 
(E15). 

 

 

Proteção  

(n=2) 

 

 

“Se eu não usar a bengala, quando eu me 
desequilibro posso cair, não é?…E uso a bengala para 
dar-me proteção.” (E10). 

 

“[…] se não caio…uso ela para me sentir mais segura.” 
(E15). 

 

 

 

 

Dores  

(n=3) 

“[…] comprei porque não queria estar com dores, 
queria estar sem ela, mas não posso […]” (E9). 

 

“[…] só as pernas… é que me obrigaram a arranjar 
uma bengala…para andar com ela […]” (E12). 

“Para já, algumas crises para caminhar, usei a muleta 
para apoio, tenho problema no joelho esquerdo…dói 
as vezes, sinto dor a noite.” (E14). 
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Valor simbólico 
(n=0) 

Estético  

(n=0) 

- 

Status  

(n=0) 

- 

 

Não sabem (n=0) 

 

Não sei 

(n=0) 

 

- 

 

A busca pelo equilíbrio e o constante medo de quedas indica uma 

predominância do discurso tecnicista sobre o equipamento, no qual a 

categoria da “funcionalidade” é posta como mais importante que qualquer 

outra. Assim, podemos afirmar que existe um vínculo de necessidade física 

protética entre o idoso e o equipamento de auxílio. 

É nesse sentido que Miller (2013) afirma que os corpos, os comportamentos 

e os sentimentos podem passar por uma domesticação mediada pelos 

objetos, se adequando às imposições da materialidade, como uma 

capacidade inesperada em “que os objetos têm de sair do foco, de jazer 

periféricos à nossa visão e ainda assim determinar nosso comportamento 

(...)” (Miller, 2013, p. 79). Nesta do dinâmica do dispositivo biomédico, e de 

sua conexão com o design, pode-se compreender a qualidade “protética” 

dos produtos de acordo com Miller (2013), como um prolongamento físico 

do corpo, sendo extensões do sujeito, como eficientes dispositivos 

educativos. O equipamento percebido como redutor de dores (n=3) e 

utilizado para proteção (n=2) mostram também a preocupação com o corpo 

e suas funcionalidades mas, agora, em conexão com o produto, uma vez 

que, segundo Mcluhan (1974), a tecnologia ou invenção é uma extensão do 

corpo, sendo que tal extensão, em sua visão funcional, exige novas relações 

de poder entre os demais órgãos/membros. 
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4.6.2 Usabilidade do equipamento 
 

Conforme Tabela 8, foi percebido quatro categorias com respostas 

relevantes para o item de usabilidade do equipamento: queixas (n=11), 

comparações (n=8), elogios (n=8) e indiferença (n=1). Dentre o conjunto de 

queixas relatadas, a borracha na base do aparelho foi a mais presente (n=5) 

devido aos desgastes, caídas e às constantes e necessárias trocas.  

Este conjunto de dados parece corroborar com as elaborações propostas por 

Norman (2008) - e já expostas nesta investigação – na qual situa a função 

prática em primeiro plano, desconsiderando os componentes estéticos da 

composição e os valores sociais que carregam. As comparações dos 

entrevistados baseiam-se em: equilíbrio (n=4), peso (n=2), força (n=1) e 

tamanho (n=1). Na usabilidade, de acordo com o contexto, a bengala foi 

preferida para subir as escadas em relação ao andador para E5, porém, para 

E16, o andador passa mais equilíbrio do que a bengala em situações com 

rampas. Já E5 e E10, as bengalas são mais leves que as muletas e andadores. 

Em sua vida diária, E7 intercala entre o uso do andador no Instituto e o uso 

da bengala na rua ou em casa, pois o andador não se acomoda bem no 

interior da residência, devido ao tamanho ser maior do que a sua bengala. 

Já, E13 possui duas bengalas, uma mais grossa que usa em casa, outra mais 

fina, com detalhes em madeira, para contextos públicos.  

 

Tabela 8. Usabilidade do equipamento 

Categoria Indicadores Excertos das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borracha 

(n=5) 

 “Ah… gostava mais que ela não fosse assim 
(desgastada), que ela não estive assim, mas olha… 
uso… e desgasta… as coisas são como as pessoas, 
também (envelhecem).” (E4). 

 

“[…] há tempos a borrachinha de baixo saiu e minha 
filha trocou […]” (E12). 

 

“[…] isso aqui caiu (borracha) …escorregava…eu 
podia cair…e minha filha trocou… e colocou aquela 
borracha embaixo…fica mais segura, é claro.” (E15). 
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Queixas 

(n=11) 

Peso 

(n=1) 

“Eu não consigo por causa da força, é preciso ter 
força, eu tenho as mãos dormentes. Falta de 
circulação devido à idade. Quando eu era nova eu 
fazia tudo e mais alguma coisa (risos) […]” (E2). 

Altura 

(n=1) 

“Eu gosto dela… não sei…as vezes ela cai, só se fosse 
um pouco mais alta, assim (demostrou a altura)” 
(E13). 

Escorregar(n=1) “Sim, às vezes escorrega, a gente tem que apanhar.” 
(E10). 

Desgaste 

(n=1) 

“Não, agora já está desgastada.” (E12). 

Subir e descer 

(n=1) 

 

“[…] os problemas das bengalas é atravessar as ruas, 
os passeios, as ruas inclinadas, o descer…descer as 
escadarias… mas eu consigo não é? Vou 
devagarinho.” (E11). 

Ajuda 

 (n=1) 

“[…] além da bengala, vou-me apoiar com o braço em 
outra pessoa.” (E5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparações 

(n=8) 

 

 

 

 

 

Equilíbrio (n=4) 

“Tenho que subir e descer as escadas todos os dias…e 
no andarilho eu não poderia fazer isso todos os dias, 
assim… de um lado vai a bengala e do outro vou 
agarrada ao varão…das escadas (demonstrou a 
posição).” (E5) 

 

“Eu costumo fazer caminhadas com o aparelho e 
bengala, mas gosto de usar mais a bengala em casa e 
o andador na rua […]  

 

“[…] é melhor andar com ela (bengala) do que só com 
o pau.” (E12). 

 

 

 

Peso  

(n=2) 

“Sim…prefiro mais esta (do Instituto), porque acho a 
outra (canadiana) mais pesada do que esta. Ela está 
guardada lá, e às vezes quando vou em algum lado 
…mais, mais sério, que a levo. Mas vir para aqui, 
prefiro levar esta que é mais velha do que aquela que 
é mais nova.” (E5). 

 

“Mas ainda não me dá jeito. Já usei o guarda-chuva 
também como apoio (risada).” (E8). 

 

“Não, não é leve. Ora bem…tenho umas canadianas, 
no princípio tive que usar, devido a operação… mas 
graças a Deus, agora uso só a bengala” (E10). 

Força 

 (n=1) 

 

“[…] e tenho uma mais forte, de andar em casa, e 
acho mais segura.” (E13). 
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Tamanho (n=1) “Uso mais a bengala em casa, acho mais confortável. 
O andador não passa pelas portas. Para conduzir, 
gosto mais da bengala, é melhor.” (E7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elogios 

(n=8) 

 

 

 

 

Equilíbrio (n=4) 

 

 

“Conforto…para já, esta equilibrar-me bem, se tiver 
que usar outras, uso, não é?  Agora…esta fica bem, 
está a equilibrar bem.” (E2). 

 

“Pois…cada vez estou a usar mais…porque 
infelizmente não tenho mais aquele equilíbrio que 
tinha antigamente, vontade que não me faltava, 
sabe?” (E9). 

 

“Eu gosto dela…o apoio é bom.” (E14). 

Altura  

(n=2) 

“Podes até ver (demonstrou o equipamento). A 
minha ‘ponha’ mais alta ou mais curta, tem uns 
botõezinhos, para ajustar a altura que a gente quer.” 
(E2). 

 

“Não, está no tamanho certo…não modificaria o 
tamanho.” (E11). 

Pega  

(n=1) 

 

“Não, aqui está bem (a pega).” (E4). 

 

Compra  

(n=1) 

 

“É… gosto. Eu nem comprei bengala nova.” (E5). 

 

Indiferença 

(n=1) 

Não ligo 

Não me 
importo 

(n=1) 

 

“Não… não ligo.” (E1). 

Não sabem 

(n=0) 

Não sei 

(n=0) 

 

- 

 

Devido ao desgastante tempo em atividades rurais, o entrevistado E1 foi 

diagnosticado com artrose e relatou que sua condição dificulta o uso de sua 

bengala, pois os dedos não possuem precisão e força. Contudo, a 

usabilidade do produto era-lhe indiferente (n=1), uma vez que, segundo ele, 

a percepção do problema está em seu corpo (mãos) e não no produto, logo, 

não se importava com os aspectos de sua bengala, focando as dificuldade e 

limitação apenas no corpo. De modo similar, a entrevistada E2, embora 
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necessitasse ajuda de familiares no momento do ajuste da altura da bengala, 

devido à falta de força nas mãos, avaliou o dispositivo positivamente (n=2). 

Assim, ressaltamos nestes dois exemplos como o equipamento de auxílio 

apresenta contradições entre os desafios de sua usabilidade (defeitos) e a 

percepção pessoal sobre esses problemas. 

 

4.6.3 Experiência com o equipamento 

 

De acordo com a Tabela 9, em relação à experiência com o equipamento, 

foram observadas 15 falas sobre a insatisfação, divididas respectivamente 

em: medo (n=5), tristeza (n=2), desgosto (n=2), desequilíbrio (n=2), 

aceitação (n=1), lentidão (n=1), cansaço (n=1) e ansiedade (n=1). Já para 

categoria “satisfação” na experiência de uso, observou-se 14 falas 

importantes e divididas em: gosto (n=7), memória (n=4), segurança (n=1), 

independência (n=1) e graça (n=1) 

. 

Tabela 9. Experiência da mobilidade com o equipamento 

Categoria Indicadores Excertos das entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

Insatisfação  

(n=15) 

 

 

 

Medo 

(n=5) 

“[…] tenho muito medo de cair. Porque antigamente, 
caia e me levantava, agora não consigo.” (E5). 

 

“Tenho medo escorregar, tenho que conduzir só com 
uma mão, é desconfortável.” (E7). 

 

“[…] mas no passado nem me servia dela, mas agora, 
na medida que vou andando, eu noto que tenho 
medo de ir abaixo e ando a tomar comprimidos para 
dores… uso mais ela.” (E9). 

Tristeza 

(n=2) 

“[…] “é uma tristeza, não é?…preciso dela…se não, 
não faria os passeios.” (E3). 

 

“[…] porque me dá tristeza, e digo: ‘ai meu Deus’ … 
se não tiver ela eu não ando.” (E13) 

Desgosto 

(n=2) 

“A gente não gosta de andar agarrada.” (E7). 
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“Preciso usar mais para saber, mas no início é ruim.” 
(E8). 

 

Desequilíbrio 

(n=2) 

“Se não for ninguém… que eu vejo que não tem 
ninguém para ir… vou devagarinho agarrado às 
paredes, as coisas, para não cair.” (E5). 

 
“Mas de noite é pior, devido as luzes apagadas, tenho 
que me fixar.” (E13). 

 

Aceitação 

(n=1) 

“O problema é minha atividade, a falta de circulação, 
a ossada. Sinto-me a fundar, depois…estou um 
bocadinho, psicologicamente (abalada), e penso 
muito nisso e isso afunda-me mais e…não estou bem, 
disposto a aceitar o que tenho, sabe? […]”  (E9). 

Lentidão 

(n=1) 

“[…] mas tem que ser logo de manhã…essas ruas 
sempre têm tanto carro…tanto carro nesta rua... não 
posso atravessar de repente, tenho que parar.” (E10) 

Cansaço 

(n=1) 

“Levo para caminhar, sempre com ela, mesmo com 
ela, chego cansado.” (E12). 

Ansiedade 

(n=1) 

“[…] às vezes caímos porque vamos muito rápido, 
mas é difícil isso acontecer, temos elevador e ajuda.” 
(E3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satisfação 

(n=14) 

 

 

Gosto 

(n=7) 

“Gostava muito de caminhar, gostava! Agora não 
posso. Fazia sempre uma caminhada todos os dias, 
agora não posso.” (E4)  

 

“[…] quer dizer… vou um pouco torta, mas vou 
bem…eu já andava meio torta, mas agora vou 
melhor.” (E12). 

 

“Eu gosto dela’’ (E16). 

 

 

 

 

 

 

Memória 

(n=4) 

“Tenho do meu marido. Ele também teve um 
problema e teve que usar a bengala, antes de morrer. 
Mas eu e a Ana (cuidadora), fizemos uma brincadeira 
ali no jardim, e a Ana pediu-me a bengala para 
empurrar um montinho de milho. E a bengala partiu-
se e disse que depois me dava outra […]” (E5). 

 

“[…] quando eu posso, eu a deixo em qualquer lugar, 
quando vejo, eu vou logo…onde a deixei. Mas já vou 
logo a procura. Sinto falta dela…” (E12). 

 

“[…] Então, tem que ser…tenho (orgulho)…não me 
movo sem ela…quando era mais nova não precisava 
dela.” (E15). 

 

Segurança 

“Tenho que andar sempre com ela…as vezes estou 
um pouco animada, vou ao quintal, mas tenho que 
ter a bengala para segurar…e ia com o regador 
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(n=1) pequenino na mão e com bengala na outra…porque 
não era capaz de ir apenas com o regador.” (E12). 

Independência 

(n=1) 

“Pego sempre na bengala para me apoiar e ir onde 
tenho que ir.” (E5). 

Graça  

(n=1) 

“Gosto de todas as partes. […] é engraçada.”  (E2). 

 

Não sabem 

(n=0) 

 

Não sei 

(n=0) 

 

 

 

- 

 

Um dos padrões observados diz respeito ao medo das quedas, 

principalmente em lugares com rampas, desníveis e nas faixas de segurança. 

De modo mais específico, como no caso de E13, o medo é de que a bengala 

se parta e, como consequência, o usuário caia. Já o receio do desiquilíbrio 

(n=2), mesmo com o uso da bengala, indica uma possível falta de segurança 

que o produto pode despertar, já que o entrevistado afirma necessitar de 

apoio adicional em outros objetos, como corrimões, paredes, mesas e 

cadeiras para trazer a sensação de segurança.  

A insatisfação também está relacionada ao desgosto (n=2) e ao processo de 

aceitação com o produto (n=1), como demonstrado no caso E8 que 

apresentou sérios problemas de adaptação ao produto. Tal fato parece ser 

razoavelmente comum de ocorrer, pois a experiência de uso que o produto 

evoca em um primeiro momento é a percepção de desamparo, fraqueza e 

derrota. 

Em relação à categoria de satisfação, o indicador de memória (n=4) foi um 

ponto interessante, pois evoca sentimentos do passado ligado ao produto 

ou em situações em que o usuário não se sentia dependente do produto de 

apoio. Um exemplo é o E5 que tinha uma bengala herdada do marido, 

porém, foi quebrada. Como solução, adquiriu outra similar, não se 

mostrando apegada ao objeto. Já E12, além de ressaltar a diferença dos 

problemas relacionados ao envelhecimento aponta que sente falta da 
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bengala, de uma forma positiva, principalmente quando a esquece em 

lugares aleatórios e recorda da necessidade de buscá-la. 

 

4.6.4 Percepção do estigma 

 

Conforme Tabela 10, em relação à percepção do estigma, observou-se 11 

falas atribuindo importância ao estigma e foram divididos em: dever (n=9) e 

vergonha (n=2). Já as 10 falas nas quais não há preocupação com o estigma 

foram divididas em: não me importo (n=9) e normalidade (n=1). 

 

Tabela 10. Percepção do estigma do equipamento 

Categoria Indicadores Excertos das entrevistas 

 

 

 

 

 

Com 
importância 

(n=11) 

 

 

 

 

 

Dever 

(n=9) 

“Se eu tenho que usar… que seja, tenho que gostar, não 
é? Pois…gosto, gosto, estou habituada. Gosto de usar, 
quando terminar tenho que comprar outra, é claro” (E2). 

 

“Oh! Não, não tenho orgulho nenhum, por isto, eu 
preferia não usar a bengala …não usando a bengala ‘da’ 
prova absoluta que não precisava, não ando com 
ela…por interesse, eu ando de bengala porque eu 
preciso dela, para me deslocar […]” (E9) 

 

“Orgulho? Não é bem orgulho, é pôr a gente precisar, eu 
vou daqui ali sem andar, mas se desequilibro, caio, 
mas…com a bengala eu me seguro, não é?” (E10). 

 

 

Vergonha 

(n=2) 

“Não, tenho vergonha.” (E7) 

 

“Não tenho orgulho nenhum…porque é sinal de que não 
estou bem, estou com mazelas.” (E11). 

 

 

 

 

 

 

Sem 
importância 

 

 

Não me 
importo 

Me importo 
pouco 

Não me 
interessa 

(n=9) 

“Para mim é como um pedaço de pau, eu não me 
importo mais…da forma que a bengala é… sabe? Se é 
melhor ou não? Qualquer coisa serve. É só para me 
segurar, equilibrar.” (E1). 

 

“Se é feia ou se é bonita? Não…para mim não me 
interessa, não me interessa isso… para nada.” (E15). 

 

“Não, não me importa nada! Eu quero lá é saber se 
olham para mim? E que digam que eu ando com 
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(n=10) bengala?…não posso andar de outro jeito…não me 
importo nada… ‘cá’ pessoas que são mais velhas e que 
andam sem ela…, mas nem todos são iguais.” (E12). 

Normalidade 

(n=1) 

“Porque há muita gente que anda de bengala, não é? Me 
sinto bem.” (E14) 

 

Não sabem 

(n=0) 

 

 

Não sei 

(n=0) 

 

 

- 

 

A percepção do estigma com o indicador do “dever” de gostar do 

equipamento é fundamental para pesquisa, porque define a relação com o 

produto, de forma que é impossível contrariar outras possibilidades da 

experiência. Ao levantar esta questão, as frases relacionadas como o “tenho 

que gostar” mostram um padrão de obrigatoriedade na relação com o 

objeto, em um mecanismo em que o sujeito se adapta ao produto e não ao 

contrário, impossibilitando outros desejos. A importância do dever de gostar 

é contrário ao gosto subjetivo e múltiplo dos usuários, algo que também vai 

em conflito à personalização do equipamento conforme o gosto pessoal. 

Outro ponto importante é a diferenciação de gosto e necessidade, pois 

neste item o gosto está conectado à necessidade – “se necessito, devo 

gostar deste equipamento”. 

Em relação ao orgulho de uso, não houve manifestação significativa, bem 

como em relação de timidez ou vergonha no uso (n=2). Um exemplo é E7, 

que demonstrou possuir vergonha ao usar a bengala, pois se revela, segundo 

o entrevistado, como uma pessoa “frágil” e a E11 com “mazelas”. Apesar de 

gostarem de sua bengala, eles não têm orgulho do objeto, pois o consideram 

“neutro” e sem valor de exposição. Já para os que não se importam, se 

importam pouco ou não se interessam sobre o assunto foram registradas 10 

falas. A partir desses números pode-se, por um lado, suspeitar que o 

equipamento é insignificante em sua rotina; por outro lado, podemos supor 
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uma possível alienação quanto à carga de estigma contido no uso desses 

materiais, pois suas subjetividades parecem estar bastante moldadas e 

capturadas pelos dispositivos que compõem a etapa da vida em que os 

entrevistados se encontram.  

Gostaríamos de sublinhar um desvio em relação a outras respostas, no que 

tange ao indicador normalidade (n=1): ao ser questionado sobre o estigma, 

o E14 respondeu não se importar com a bengala. E isso não se dá por falta 

de atenção ao produto, mas porque, segundo ele, se sente normal devido à 

grande quantidade de pessoas que ele percebe em seu dia a dia dentro do 

Instituto, ao ponto de se sentir bem e pertencente a um grupo, percebendo 

de forma normal sua experiência com o produto.  

 

4.6.5 Desejo de inovação 

 

Segundo a Tabela 11, na categoria “desejo de inovação do equipamento” 

foram observados os seguintes fatores: nenhum desejo (n=9), com desejo 

(n=6), não sabem (n=2) e indiferente (n=1). Observou-se nove entrevistados 

que não manifestaram desejo em alterações no produto, pois parecem tê-

los aceitado com um fato cristalizado, desconsiderando, assim, qualquer 

inovação ou modificação estética. Isto indica um grande desinteresse do 

grupo com qualquer tipo de modificação, melhoria ou tecnologia adicional 

com o equipamento de auxílio, demonstrando desinteresse com qualquer 

ideia de inovação.  

 

Tabela 11. Desejo de inovação do equipamento 

Categoria Indicadores Excertos das entrevistas 

 

 

 

 

Sem desejo 

(n=9) 

 

 

Nada 

Não quero 

Não preciso 

“Não, agora não gostaria de algo mais moderno, mas só 
experimentando que a gente conhece. Eu me ajeito com 
esta… não pensei em comprar outra coisa 
(equipamento) nem conheço.” (E10). 

 

“Às vezes ela cai, mas eu ajunto, enquanto essa durar 
está bom, qualquer coisa eu compro outra… há pessoas 
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Não me 
interessa 

Nenhum  

(n=9) 

que querem coisas sempre novas, mas eu não sou 
assim.” (E12). 

 
“Agora não me interessa… não…e se não fosse da minha 
moda…eu…olha… a bengala para mim ou ela é curta ou 
é cumprida…e pronto.” (E15). 

 

 

 

 

 

Com desejo 

(n=6) 

 

 

 

Funcional 

(n=5) 

“Não me interessa as cores, se é amarelo… eu gosto de 
tudo. Só vejo se é boa, ou, se é fraca.” (E7). 

 

“Eu gosto, por exemplo, quando compro procuro 
sempre os preços …uma coisa que não seja fraca, que 
tenha utilidade, mas não seja cara.” (E8). 

 

“Algo mais moderno…, mas teria que experimentar, 
talvez gostasse.” (E16). 

Estético 

(n=1) 

 

“Comprava uma mais linda… mais moderna.” (E4). 

 

Status 

(n=0) 

- 

 

 

Não sabem 

(n=2) 

 

 

Não sei 

(n=2) 

 

“Eu não sei mesmo, não sei nada.” (E1). 

 

“Não sei, não sei responder a isso, se seria útil ou não… 
…só gostas das coisas depois de as ter. Não sei dizer, se 
gostava disto, assim ou assado. Não sei como é isso” 
(E5). 

 

Indiferença 

(n=1) 

Não ligo 

Não me 
importo 

(n=1) 

“Ainda não… se comprar outra não vai melhorar meu 
andamento, é só pelo meu andamento…se eu tivesse 
que usar algo melhor, acho que seria indiferente.” (E11). 

 

A interlocutora E10 assevera a impossibilidade de inferir sobre um 

determinado produto sem utilizá-lo, do mesmo modo que manifestou o 

desgosto de algo que considera moderno. Já E6 diz ter medo de usar algo 

novo, e que “já está boa” a bengala que possui. Novamente é possível 

observar um campo sem possibilidades de novas formas de existência 

material, sem força de idealização, desejo e fantasia sobre o equipamento. 

No que tange às possíveis inovações do produto, destacam-se seis falas 

significativas. Ressaltamos aqui principalmente o desejo de inovação de suas 

funcionalidades, como representado na fala de E7: “[...]quero algo que se 
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possa andar[...]”. Observa-se aqui que o padrão do “fazer andar” é foco da 

atenção do usuário, demonstrando-se superior, portanto, às preocupações 

com as funções estéticas do produto (n=1). O sentido estético é levantado 

apenas pela entrevistada E4 que gostaria de algo mais “lindo” e “moderno”.  

Já a interlocutora E8 preferiu ter um produto mais acessível e barato do que 

algo com maior conectividade, por exemplo, pois não usa celular digital, logo 

não poderia explorar esse lado mais digitalizado do produto. Isso também 

foi percebido em todos os entrevistados, pois não possuem telefone touch 

(literacia digital). 

Para os interlocutores, o equipamento não necessita de maiores 

modificações, pois seu estado atual supriria suas demandas. Por exemplo, 

para a entrevistada E15, devido às suas comorbidades, uma vez o 

equipamento supra suas necessidades básicas de caminhar, já se mostraria 

suficiente. Nessa leitura, os discursos giram na obrigação de gostar do 

produto, pois não teriam outra alternativa se não gostarem do 

equipamento, já que – “é a única coisa que o fazem de pé”. Logo, o grupo 

não se interessa por mudanças referente ao estilo, cor e forma. No máximo, 

se importam apenas com o tamanho do equipamento de auxílio, 

evidenciando, assim, um discurso mais técnico do que estilístico sobre o 

equipamento de ajuda. 

Outro caso significativo, que evidencia a fala tecnicista sobre objeto, é o 

significado atribuído por E7 – “Não me interessa as cores, se é amarelo… eu 

gosto de tudo. Só vejo se é boa, ou, se é fraca.” Esta fala, sustentamos, traça 

a força do desejo funcional (n=5) sobre o desejo estético estabelecido com 

o equipamento de auxílio (n=1). Por fim, o desejo de inovação pela função é 

significativo, pois, novamente, a mentalidade tecnicista reveste o produto. 

Assim, os sujeitos entrevistados, em sua maioria, elaboraram significados 

sobre o equipamento de auxílio, justificando um fim físico. Este discurso 

sobrevive pela ênfase da mecânica do equipamento na mobilidade, em 

contraponto, ao esquecimento da importância estética/emocional 

estabelecida com o produto assistivo. 
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Ainda que as falas se mostrem multifacetadas, é possível traçar padrões 

discursivos sobre a percepção que o idoso tem sobre o produto assistivo, 

por isso a análise de conteúdo se faz necessária para capturar essas 

frequências. Logo, foi percebido neste grupo um padrão relacionado à visão 

funcionalista sobre o equipamento de auxílio, além de uma ausência 

silenciosa sobre a questão do estigma. Daqueles entrevistados que o 

percebem, foi constado uma espécie de imperativo resumido na afirmação 

“dever de gostar”, que expressa uma supervalorização da função utilitária 

do produto.  

Através das reflexões de Foucault (2007), podemos observar os discursos 

através das unidades em relação ao padrão discursivo dos seniores, criando 

conjuntos de significados para o equipamento de auxílio, observando a 

repetitividade e desvios das falas e tecendo uma homogeneidade discursiva. 

Apesar da inexistência de estruturas de significados permanentes, na 

medida em que o significado do equipamento é uma construção social, é 

possível definir uma rede conceitual que lhe é própria, ou seja, uma 

formação discursiva. Dessa forma, pode-se afirmar que o equipamento de 

auxílio captura e constitui a subjetividade do idoso, pois reproduz a função 

da necessidade de uso acima da positivação e personalização do objeto. Os 

estágios iniciais foram percebidos como os mais delicados na interação com 

equipamentos de auxílio, por revelar a condição própria que o corpo impõe 

ao sênior, podendo desencadear sensações de desconforto, ansiedade, 

receio, medo e até o abandono do produto assistivo, como já abordado por 

Parette e Scherer (2004). 

A contribuição desta etapa foi demonstrar como os objetos de auxílio para 

seniores são carregados de significados, produzindo hierarquias, padrões e 

normatividades numa ampla rede semântica que constrói e localiza o 

produto e os sujeitos. É deste modo que se pode afirmar que equipamento 

carrega e ativa um conjunto de estigmas relacionados ao envelhecimento, 

sobretudo por conta da supervalorização da função prática em detrimento 

da função simbólica. 



       163 

 

4.7 Análise da Interface Física 
 

Um dos protocolos aplicados nesta investigação foi a Análise da Interface 

Física (AIF) que foi elaborada em sete níveis de satisfação (+3 até -3), 

elencados de acordo com sete itens do equipamento assistivo (apêndice E).  

Conforme a Figura 77, foi agrupado as respostas em média do grupo 

analisado conforme cada item do equipamento assistivo. A aplicação do 

protocolo deu-se após as entrevistas com os seniores do CDD Patronato. 

Portanto, a amostra para esta análise também foi de 16 sujeitos com as 

mesmas características da Análise de Conteúdo (AE). 

 

As médias dos itens para o Ajuste, Ajuste da alça, Ajuste do apoio e Tronco 

pontuaram, respectivamente, -0,19, -0,06, -0,62, -0,75; consideradas, 

portanto, no nível “ruim” pela análise do grupo. Isso demonstra uma 

insatisfação com os itens de ajuste, já que esses itens parecem não terem 

sido projetados para o uso intuitivo, nem levaram em conta a necessidade 

de precisão das mãos, como observado na Figura 78. 

 

 

Figura 77. Média do nível de 
satisfação por partes do 
equipamento de auxílio 
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Figura 78. Ajuste de altura dos 
equipamentos assistivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grande parte dos equipamentos analisados não possuíam regulagem do 

tronco, ou seu manuseio apresentou dificuldades extras aos seniores, o que 

demonstra a lacuna não só na produção de objetos mais intuitivos, como 

também mais empáticos, aprofundando, através da massificação da estética 

médico-hospitalar, os mecanismos de reprodução do estigma. Além disso, 

os equipamentos não apresentavam nenhum sistema de encaixa ou apoio 

em mesas ou cadeiras, causando desconfortos de toda ordem, como 

demonstrados na Figura 79. 
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Figura 79. Equipamentos 
auxiliares apoiados em 
cadeiras 

 

  

  

   

 

   

   

 

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

Já os itens Apoio de mão, Ajuste do tronco e Ponta pontuaram em média, 

respectivamente, -1,06, -1,4 e -1,81, considerados, assim, pertencentes ao 

nível “muito ruim”, que varia entre -1 até -2. Isso demostra uma grande 

insatisfação para o conforto do apoio da mão, bem como para o ajuste da 

altura do produto. Novamente, a importância da questão do conforto do 

apoio da mão é fundamental para a qualidade da relação com os 

equipamentos de auxílio, reforçando a hipótese apresentada ao longo dessa 

investigação. Ainda em relação a ponta, a estrutura inferior da bengala ou 

da muleta não apresentam nenhum sistema de apoio para manterem-se 
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eretas em situações de repouso ou atividades cotidianas, como o uso do 

banheiro ou durante uma refeição (Figura 80).  

Figura 80. Equipamento apoiado 
em lugares não planejados 
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A maior nota de insatisfação foi observada em relação à ponta de borracha. 

Podemos inferir que isso se deu, principalmente, pela qualidade inferior do 

material, já que sua deterioração é mais veloz, devido, sobretudo, ao 

impacto diário e a consequente necessidade de trocas periódicas. Além 

disso, algumas pontas de borracha podem acumular sujeira, 

comprometendo o uso e a estética (Figura 81).  

Um exemplo da falta de segurança do dispositivo de auxílio pode ser 

observado com a chegada do ônibus do CDD que, devido ao espaço entre o 

degrau da saída do veículo e a calçada, o sênior precisa de apoio na porta, 

de sua bengala e da cuidadora (Figura 82 - esquerda), evidenciado não 

apenas a falta de planejamento integrado, como um risco eminente de 

queda e desgastes físicos perigosos.  

A Figura 82 – direita revela ainda outra dificuldade da mobilidade, quando o 

sênior opta por subir escadas, ele não transita com segurança entre a 

marcha do equipamento e o apoio com a mão no corrimão, é necessário 

assim, pequenas pausas para o deslocamento individual acontecer. É neste 

complexo circuito de usabilidade, definido pela conexão entre produto, 

espaço e ajuda humana; que podemos sintetizar o espaço de mobilidade do 

sênior. Essa tríade a compor a mobilidade no envelhecimento também foi 

notada no contexto urbano e doméstico, incitando designers, arquitetos e o 

campo da medicina a pensar espaços mais acolhedores, afetuosos, usuais e 

seguros para essa população, desubstancializando e desarticulando toda 

rede simbólico-material que produz e reproduz o estigma.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 81. Pontas de borracha 
deterioradas 
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Por fim, suspeita-se que a prevalência da média abaixo de zero em todos os 

itens esteja diretamente ligada à partilha do sentimento de insegurança em 

relação ao equipamento. Embora não tenham expressado objetivamente, 

na prática, ao usar o equipamento, os seniores demonstram-se inseguros e 

demandam o auxílio dos cuidadores ou outros tipos de suporte em conjunto 

com o ambiente.  

 

 

 

 

Figura 82. Inseguranças 
com o equipamento 

assistivo em relação ao 
ambiente: A esquerda – a 

dificuldade de descer do 
ônibus. A direita – a 

dificuldade de subir escadas 
do CDD  
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4.8 Análise Empática 

 

A Análise Empática (AE) estabelece relações dialógicas com aqueles que 

vivem em um determinado contexto diferente do investigador em Design e 

visa experimentar a mesma realidade que o grupo analisado. De acordo com 

Kouprie e Visser (2009), o Empathic Design (Design empático) possui 

importância central no processo de criação, visto que essa tipologia colabora 

na construção empática entre designers e usuários, mesmo porque, ainda 

segundo os autores, são mobilizados os aportes conceituais do campo da 

psicologia, colaborando com um resultado mais satisfatório.  

Nesse processo, elegeu-se como critério para seleção a escolha dos 

dispositivos que auxiliam à marcha mais comuns em Portugal. Conforme o 

Quadro 6, a aplicação dos produtos assistivos selecionados seguem uma 

ordem, nome, marca, dimensão da altura (h), materiais e dimensão da pega 

(comprimento e diâmetro máximo). 

 

Quadro 6. Descrição dos produtos assistivos 

Ordem Nome Marca Dimensão h Materiais 
Dimensão da 

Pega 

1 

Bengala Clássica 

Invacare 

Fixa 

90 cm 

 

Madeira 
revestida de 

verniz de 
poliuretano 

10 cm  
Ø 6 cm 
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2 

Bengala em alumínio 

Orthos XXI 

Regulável 

80 – 95 cm 

 

Plástico 
termofixo, 
alumínio e 
borracha 

11,5 cm  
Ø 7 cm 

 

3 

Muleta europeia 

Imperial 
Crown 

Industrial 

Regulável 

95 – 126 cm 

 

 

Plástico 
termofixo, 
alumínio e 
borracha 

12 cm  
Ø 11 cm 

 

4 

 

Canadiana anatômica 

Forta 

Regulável 

72,5 – 102 
cm 

Plástico 
termofixo, 
alumínio e 
borracha 

13 cm 
Ø 11 cm 
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Para Jones (2013), esse processo seria uma forma metodológica de 

compreender o ambiente, comportamentos e aspirações dos sujeitos 

através de simulações de situações partilhadas que precisa ser aproximada 

de outras dimensões investigativas para que os resultados sejam os mais 

precisos possíveis, pois conforme Desmet e Hekkert: 

Claramente, pessoas diferentes respondem de maneira diferente a um 
determinado produto. Experiência não é uma propriedade do produto, mas 
o resultado da interação humano-produto e, portanto, depende de quais 
características temporais e disposicionais o usuário traz para a interação 
(Desmet e Hekkert, 2007, p. 65). 

 

Seja como for, com o auxílio desta ferramenta o investigador em Design 

pode tanto experimentar uma situação específica, como se aproximar de 

questões e problemas relevantes ao grupo estudado (Chapman, 2015). 

Inspirado na metodologia da análise empática de Moore e Conn (1985), 

referência nos estudos de análise empática comportamental, esta análise foi 

realizada nas regiões de Cedofeita e Boavista em Porto-Portugal, realizando 

diferentes percursos no contexto urbano e doméstico, como ruas, 

mercados, pastelarias e praças, com diferentes superfícies (passeio, asfalto 

e concreto) e em planos diferentes (plano, escadas e rampas).  

Ademais, foi usado um óculos para simular uma baixa visão, bem como, 

pesos nas pernas para simular a baixa mobilidade e travas nos dedos das 

mãos para simular um manejo grosso. No processo de planejamento, foi 

reservado uma semana para cada produto assistivo, o que colaborou no 

5 

Canadiana ergotech 

FDI France 
Medical 

Regulável 

70,5 – 99,5 
cm 

 

Plástico 
termofixo, 

alumínio, epóxi 
e borracha 

14 cm  
Ø 14 cm 
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Figura 83. Registro fotográfico 
da Análise Empática: estação de 
metrô Carolina Michaelis em 
Porto 

processo de imersão de cada experiência com a interface física os 

equipamentos de ajuda (Figura 83).  

Em relação aos resultados da AE, foi considerado, principalmente, as partes 

do equipamento de auxílio conforme abordado pelos seniores do CDD na 

AIF (níveis de satisfação) variando de -3 até +3 (Figura 72). Contudo, não foi 

abordado o cálculo da média, mas, a pontuação específica de cada produto 

analisado afim de compará-los entre si e com os resultados da AIF no 

capítulo anterior. 

Conforme demonstrado na Figura 84, houve uma significativa amplitude no 

grau de satisfação, com os índices oscilando entre -2 até +2, ao passo que 

nenhum dos equipamentos obteve a nota máxima (3) ou a mínima (-3). A 

tabulação dos dados mostra-nos também um certo destaque dos 

equipamentos canadianos em comparação aos produtos convencionais, 

diferenciando-se bastante da média obtida na análise com os seniores. 

Assim como ocorrido no CDD, tanto a “Bengala clássica” quanto a “Bengala 

em alumínio” não ultrapassaram a escala do 0 (indiferente). Já a “Muleta 

europeia”, a “Canadiana anatômica” e a “Canadiana ergotech” atingiram 

uma média acima de 0 nos itens “alça”, “tronco”, “ajuste do tronco” e 

“ponteira”, explicitando o conforto oferecido por essas partes, pois possuem 

anatomia específica de antebraço, espuma na pega do punho e ponteiras 

maiores e mais macias.  

Outro ponto importante a ser sublinhado diz respeito à diferença de 

qualidade do apoio para mão das canadianas na “Muleta europeia”: as 

primeiras, “Canadiana anatômica” e a “Canadiana ergotech”, atingiram, 

respectivamente, o índice +2 (muito bom) e +1 (bom), porque suas pegas 

possuem um diâmetro maior e mais anatômicos.  
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Figura 85. Ajuste de mão fino, 
preciso e com força:  item “2- 
Ajuste da alça” 

 

Por outro lado, o item “2 - Ajuste da alça” para “Canadiana anatômica” e 

“Canadiana ergotech” foram respectivamente -1 (ruim), pois precisam de 

uma alta força de no mínimo dois dedos da mão (ajuste do clip), o que 

dificulta o ajuste do usuário de forma leve e fácil (Figura 85); a segunda, 

fabricada com plástico liso, causou intenso desconforto, dor e lesões visíveis 

nas mãos, atingindo assim, a pontuação -2 (muito ruim) de satisfação para a 

pega. 
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Na análise empática, destaca-se a importância da sensação da interface 

física do produto com o corpo, algo que é exclusivamente sentindo no item 

“3 - Apoio de mão” durante a mobilidade, as demais partes são os ajustes 

que são feitos antes da locomoção ou apenas percebidos pelo usuário, mas 

não sentido diretamente, apesar de estarem conectados como um todo 

como, por exemplo, a sensação do impacto ao solo, relacionado 

principalmente com o item “7 - Ponteira”.  

Por fim, é necessário considerar que são produtos distintos e um tempo de 

uso relativamente curto se comparados ao tempo que os sujeitos do CDD 

apontaram (anos), mas de muita importância para perceber dificuldades em 

nível de usabilidade (aproximação), que são dificuldades semelhantes ao do 

usuário real. 
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Figura 86. A estética médico-hospitalar. Muleta europeia 
fabricada na China. Fonte:  Hugehomehealth. (2020) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

5. RESULTADOS 
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5.1 Modelos, recomendações e projeto 
 

 

“É preciso cessar de sempre descrever os 
efeitos do poder em termos negativos: ele 
‘exclui’, ‘reprime’, ‘recalca’, ‘censura’, 
‘discrimina’, ‘mascara’, ‘esconde’. Na verdade, 
o poder produz: produz o real; produz os 
domínios de objetos e os rituais de verdade” 

 

    Michel Foucault, Vigiar e punir, 1987. 

 
 

Como meio de investigar abordagens metodológicas em tecnologia assistiva 

para seniores, Lenker e Paquet (2003) sustentam que os modelos 

conceituais proporcionam um campo de critérios teóricos comuns para 

investigadores, de forma a consolidar pesquisas e auxiliar designers. Dessa 

forma, os resultados se dividiram em três partes: 

 

1) Modelos conceituais para compreender melhor a relação entre Design, 

estigma e envelhecimento. Essa parte foi desenvolvida em três subcapítulos: 

5.2.1 – Design como dispositivo, 5.2.2 – Design e a produção de 

subjetividade e o subcapítulo 5.2.3 – O processo de estigma com 

equipamentos de auxílio. 

2) Recomendações para futuros projetos sobre o envelhecimento em 

relação ao espaço e ao equipamento de auxílio. Essa parte foi desenvolvida 

em dois subcapítulos: 5.3.1 – Ambientes e 5.3.2 – Equipamento de auxílio. 

3) Desenvolvimento da prática projetual para a superação do estigma. Essa 

parte foi desenvolvida em três subcapítulos: 5.4.1 – Capa anti-estigma Walk-

ID, 5.4.2 – Modelo 3D printing e 5.4.3 – Análise Semântica do produto.  
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5.2 Modelos conceituais 

5.2.1 Design como dispositivo 

 

O modernismo assumia que a melhor forma, a “boa forma”, deveria ser 

universal, imune as inflexões locais e a moda. Logo, por conta disso, é difícil 

observar mecanismos críticos para compreender o modo como a forma 

evolui e que crises são impostas à vida moderna: como se altera a forma, 

quais são suas dinâmicas, suas políticas, seu impacto nas periferias, nas 

construções de identidades, na discriminação, nas minorias, enfim, num 

campo de batalha identitário e de grande responsabilidade para área do 

Design (Moura, 2018). 

O Design é considerado um saber multidisciplinar desde o surgimento da 

Bauhaus, em 1919, quando o campo da arte, da arquitetura e da engenharia 

produziram um encontro até então inédito, contribuindo de maneira 

significativa para reflexão, compreensão e intervenção no mundo. É nesses 

termos que se pode constatar que esse campo do conhecimento tem se 

preocupado com os discursos ligados à produção de sentido dos artefatos 

no tempo, estabelecendo uma relação complexa entre formas e conteúdos. 

O Design se ampara, assim, em múltiplos saberes e produz, como nunca, 

uma variedade de produtos, ao mesmo tempo que produz distintos 

significados, controlando, dominando e transformando o ambiente em que 

se vive. É nesse sentido, seguindo Adrian Forty (2007, p. 15), que se pode 

afirmar que o Design tem “a capacidade de moldar os mitos numa forma 

sólida, tangível e duradoura, de tal modo que pareçam ser a própria 

realidade”. 

Do mesmo modo, Michel Foucault defendia que a produção do sujeito seria 

resultado do efeito da interação com os dispositivos. Assim, para o filósofo 

francês, da mesma forma que os sujeitos seriam fabricados, as noções de 

normal e anormal, certo e errado, carregam uma historicidade e se 

movimentam no tempo e na cultura, não sendo, em hipótese alguma, 
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noções naturais ou estáticas (Foucault, 1987). Para compreender melhor a 

noção de dispositivo24 no Design é preciso examinar mais de perto a teoria 

de poder elaborado por Foucault. Para o autor, as estruturas de dominação 

não são operadas apenas como circuitos fechados e unilaterais que 

funcionam apenas de cima para baixo, mas como parte de uma ampla teia 

de relações sociais que, pode ser cristalizada ou sedimentada em 

determinadas instituições.  

O poder opera com efetividade nas mais diferentes regiões ou coordenadas 

da vida social, de modo dinâmico, processual e múltiplo. Inserido na teia 

dessas conexões, o poder não seria meramente repressivo, mas, antes, e 

sobretudo, criador, construtor e capturador que produz e reproduz as 

subjetividades, operando em uma rede sutil. Assim, muito mais do que um 

mecanismo negativo de exclusão ou de rejeição, trata-se do funcionamento 

de uma rede de discursos, saberes e poderes; de processos que o 

disseminam na superfície das coisas e dos corpos, que o excitam, 

manifestam-no, fazem-no falar, implantam-no no real e que constroem o 

que é verdadeiro, falso, o normal e o anormal. A noção de dispositivo foi 

elaborada por Foucault em uma entrevista de 1977, na qual o autor a 

entende como um catalizador de uma teia entre as práticas discursivas e 

não-discursivas e, explica que: 

Através deste termo tento demarcar, em primeiro lugar, um conjunto 
decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O 
dispositivo é a rede que se pode estabelecer entre estes elementos. 
(Foucault, 1979, p. 244). 

 

Entretanto, apesar de Foucault não definir especificamente um artefato 

como exemplo de dispositivo, é possível compreender que qualquer objeto 

também se enquadre nessa tipificação. Assim como o campo da arquitetura, 

 

24 A noção foucaultiana do Design como dispositivo foi publicada em um trabalho anterior 
(Rodrigues, Dias e Souza, 2019). 
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estudado pelo filósofo em “Vigiar e Punir”, os objetos no Design poderiam 

ser tratados como produtores de ordenamento e normatização, na medida 

em que se faz operar a tríade poder-saber-subjetividade (dispositivo). 

Foi Giorgio Agamben (2009, p. 42) o responsável por trazer mais luz à 

compreensão foucaultiana de dispositivo, do mesmo modo que a expandiu, 

já que para o filósofo italiano o dispositivo seria tudo aquilo que teria a 

capacidade de “capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, 

controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos 

seres viventes”. Ou seja, a produção de um sujeito dar-se-ia 

necessariamente pelo contato entre dispositivos e seres. Dessa forma, o 

dispositivo seria a reunião de práticas visíveis e invisíveis, aglutinadas em um 

aparelho que constrói sujeitos, artefatos e, assim, engendra um conjunto 

vasto de experiências.  

Beccari, Portugal e Padovani (2017, p. 27) corroboram com essa hipótese, 

visto que, para os autores, “não há nada entre uma coisa e outra que não 

seja construído, estruturado, formalizado e ritualizado socialmente”. Nesse 

sentido, o papel de uma filosofia do Design seria compreender, por meio do 

entendimento dos produtos, a construção dos significados, de uma retórica 

dos objetos, seja ela descontínua, seja ela contínua na dinâmica do tempo.  

Com isso posto, o itinerário filosófico-político de Michel Foucault desvenda, 

como ele mesmo ponderou, uma ontologia do presente, de modo a 

compreender como algo se tornou aquilo que é e, desse modo, poder 

construir-se de modo mais livre. 

No campo do Design, a noção de dispositivo parece encontrar um 

interessante paralelo com aquilo que o teórico alemão Klaus Krippendorff 

chamou de semântica dos objetos, pois ela seria composta de forte carga 

simbólica e uma incrível capacidade de produzir enquadramento social, ou 

seja, o Design confere sentido às coisas – Design is making sense of things. 

Ao problematizar essa semântica dos produtos, o autor vai além da simples 
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avaliação de um estilo, programa ou movimento, ele explora o que chamou 

de autopoiesis25: 

Em vez disso, é uma preocupação com o sentido dos artefatos produzido para 
os usuários, em como os objetos técnicos são simbolicamente incorporados 
no tecido da sociedade e, desse modo, que contribuições eles estabelecem 
para uma autopoiesis da cultura (Krippendorf, 1989, tradução livre do autor, 
p. 10). 

 

Poiesis é um termo grego que significa produção e, em um sentido social, 

pode significar a própria produção material dos artefatos, compreendidos 

como acontecimentos marcados num tempo e espaço, logo carregados de 

historicidade. Os objetos, compreendidos como “dispositivos”, coagem, 

criam e emolduram, ao mesmo tempo que plasmam os discursos, ou seja, 

no intrincado jogo das malhas do poder e do saber, criam condutas, modos 

e produzem subjetivação. Dessa forma, se cria uma autopoiesis do poder, 

um sistema de produção e reprodução dos dispositivos, no qual a relação de 

poder acontece sutilmente, de forma lenta, onipresente e constante. Dentro 

do campo do Design, o poder cultural de uma categoria de produto é muito 

forte, pois ela condiciona, de imediato, os modos de operação. Segundo 

Rampino (2012), as categorias dominantes funcionam como padrões de 

Design e ditam o desejo dos usuários, condicionando o ato do consumo, sem 

permitir outras possibilidades dentro do mercado em curto e médio prazo.  

Nesse sentido, a noção de autopoiesis parece complementar aquilo que 

Foucault e Agamben chamaram de dispositivo, sobretudo no que tange à 

reprodutibilidade de um valor social em um objeto. Do mesmo modo, 

guarda alguma relação com a compreensão foucaultiana de poder, visto 

que, para o filósofo francês, como mostrado, o poder não emana de um 

ponto específico, como do Estado, mas encontrar-se-ia nas relações e 

aconteceria em todos os pontos no interior de uma ordem discursiva. Logo, 

 

25 O conceito de autopoiesis foi introduzido pelos biólogos Maturana e Varela em 1980 ao 
explicar a capacidade de um ser vivo de se autoproduzir, adaptando-se ao seu meio e, 
permitindo assim, condições sistêmicas para a vida (Maturana e Varela, 1980). 
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um determinado dispositivo é efeito e produtor de verdades, poder e 

subjetividades na medida em que é agente de propagação dessa verdade.  

A noção de produção de poder em um determinado objeto parece, 

portanto, ser fundamental, pois emana, enquanto fonte, de um conjunto de 

saberes e reivindica significados construídos culturalmente. A produção e a 

reprodução do dispositivo, operadas pelos objetos, condiciona também 

subjetividades.  

Forty (2007, p. 12) corrobora com a visão de reprodução de poder em um 

objeto, pois o Design teria a capacidade de modelar ideias de dado período 

histórico. O autor afirma que “longe de ser uma atividade artística neutra e 

inofensiva, o Design […] pode dar formas tangíveis e permanentes às ideias 

sobre quem somos e como devemos nos comportar”. O Design, nesse 

sentido, é impactado por condicionantes sociais e ao mesmo tempo 

condiciona padrões, ideias que enquadra comportamentos por meio da 

cultura material. 

Exposto isso, as funções dos artefatos serão compreendidas, conforme 

Löbach (2001), como requisitos primordiais para a análise das 

transformações do significado dos objetos durante um determinado período 

histórico. O autor define que os produtos possuem diversas funções, 

categorizadas em três grandes grupos: prática, estética e simbólica. Estas 

categorias são hierarquizadas pela sua importância no tempo e, dessa 

maneira, “a função principal está sempre acompanhada de outras funções 

secundárias de acordo com as múltiplas necessidades e aspirações dos 

usuários” (Löbach, 2001, p. 54-55). 

Na intenção de compreender a relação direta entre o dispositivo, a 

semântica do produto e a tríade de funções, a Figura 87 articula os conceitos 

abordados, para qualquer objeto em um determinado momento, de uma 

determinada sociedade. O enfoque dessa articulação é a capacidade da 

autopoiesis do poder permitir a atuação e a reprodução do dispositivo, 

operando na semântica dos produtos (dando uma forma e significado) e, em 
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consequência, produzindo funções determinantes (prática, estética e 

simbólica) na tipologia dos produtos.  

Posto isto, a noção de semântica evidenciaria uma função primordial do 

produto, sobrepondo-se, assim, às outras possíveis funções existentes. É 

nesse sentido que se pode sustentar que o Design conjuga as funções 

prática-estética-simbólica na ação de plasmar significados e criar modos de 

existência.  

 

 

 

Em resumo, a função prática está ligada às ações que se baseiam em efeitos 

orgânicos-corporais diretos. Os aspectos fisiológicos do uso estariam 

relacionados à funcionalidade do produto. Já a função estética 

compreenderia aspectos psicológicos, focando a reflexão nas sensações, nas 

percepções e na fabricação das preferências pessoais. Por fim, a função 

simbólica deriva da função estética e estaria relacionada ao status, 

produzindo distinção social e enfatizando um posicionamento que se 

destaca. Ademais, seguindo esta premissa, é possível detectar densas 

conexões entre o objeto e a pessoa, impactando diretamente nas relações 

sociais. 

Seguindo as ponderações de Souza (2015), o Design poderia, através de suas 

metodologias específicas no desenvolvimento de algo novo, ser uma chave 

importante de análise das tramas sociais, já que estas são efeitos dos jogos 

Figura 87. Configuração do 
Dispositivo em Design: 

semântica e funções do 
produto  
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de poder, dos discursos hegemônicos e subalternos, da mobilização de 

sentimentos, paixões, de modos de existências que constituem a 

materialidade. Do mesmo modo, os designers são impactados pelo tempo 

que os circunscreve, são efeito dos dispositivos com os quais entram em 

contato e, nessa condição, recriam e reproduzem os modos de existência. 

A mobilização conceitual feita até este momento permite avaliar um dado 

objeto como um efeito de uma complexa dinâmica sociocultural, construído 

e recheado de significados e que compõe o que somos e como vivemos, 

afastando a superfície de neutralidade que repousa sobre os objetos 

produzido pelos Designers. A compreensão do dispositivo dar-se-á mediante 

a problematização da relação entre a produção dos objetos, sua semântica 

e sua capacidade de produção de subjetividades, ou seja, avaliar como os 

discursos operam na construção dos objetos.  

 

5.2.2 Design e a produção de subjetividade 
 

Como sugerido por Foucault (1979), os modelos de verdades são entendidos 

a partir da relação de saber-poder, estruturados dentro de uma ordem 

discursiva e operadas pelos dispositivos. A produção do sujeito seria 

resultado do efeito da interação com os dispositivos e, também, na relação 

com as coisas, como já afirmado. As noções de normal e anormal, as práticas 

certas ou erradas carregaram uma historicidade, como esclareceu Giorgio 

Agamben (2005). Essa concepção parece dialogar fortemente com as 

sugestões de Gustavo Bomfim (1997), sobre o poder do Design e sua 

potência em construir arquétipos e modelar subjetividades: 

 
O design seria, antes de tudo, instrumento para a materialização e 
perpetuação de ideologias, de valores predominantes em uma sociedade, ou 
seja, o designer, conscientemente ou não, re-produziria realidades e moldaria 
indivíduos por intermédio dos objetos que configura, embora poucos aceitem 
essa faceta mimética de sua atividade (Bomfim, 1997, p. 32). 
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Com esse olhar sobre a atuação do campo do Design, tanto o sujeito, quanto 

o produto seriam emoldurados pelos dispositivos em sua fabricação; ao 

mesmo tempo que estes próprios dispositivos teriam a função, em última 

instância, de capturar, normatizar, construir os sujeitos. Ou seja, nesse 

raciocínio, é possível perceber um movimento circular da relação entre 

dispositivo-sujeito, cabendo ao gesto reflexivo a possibilidade de 

problematização dessa cadeia. 

Adrian Forty (2007, p. 12) corrobora com a visão do poder do Design em 

modelar ideias de um período histórico, o autor afirma que “longe de ser 

uma atividade artística neutra e inofensiva, o Design […] pode dar formas 

tangíveis e permanentes às ideias sobre quem somos e como devemos nos 

comportar”. O Design nesse sentido, é impactado por condicionantes sociais 

e ao mesmo tempo condiciona padrões, ideias que enquadram 

comportamentos por meio da cultura do consumo material (Featherstone e 

Wernick, 1995).   

Assim, que mecanismos constroem o sujeito reconhecido como idoso? 

Tanto o Design como a biologia são condicionantes para a subjetividade do 

sênior. O sujeito, absorve de seu meio informações sobre o equipamento de 

auxílio durante a vida: o que é o equipamento, como funciona, onde compra 

e o que significa. Não obstante, ao chegar na “terceira idade”, tem-se a 

consciência de que necessita usá-lo, seja por condições fatídicas, seja em 

busca de apoio por conta da perda de força ou equilíbrio. 

Nas elaborações de Nikolas Rose (2001) sobre biopolítica, existe o denso 

processo de captura ativado pelo dispositivo Biomédico, cujo enredo 

contém a ênfase no medo, no julgamento, nos padrões de estigma, nos 

riscos e na necessidade da prudência. O autor aborda a biopolítica no 

contemporâneo, ao pensar o desenvolvimento da biotecnologia, na direção 

de como os seres humanos se tornaram cidadãos somáticos através de 

variadas formas de gerenciar a vida, a fim de manter ou recuperar a 

vitalidade (Rose, 2007).  
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Rose (2001) nos ajuda ainda a compreender como o saber do Design pode, 

em conjunção com ao saber Biomédico, plasmar uma vasta cadeia de 

significados no equipamento de auxílio, moldando um conjunto de 

características na subjetividade no sujeito-sênior (Figura 88)26.  

 

 

Por outro lado, Donna Haraway considera as políticas que perpassam o 

corpo do ser, na compreensão que a tecnologia amplia o homem, refletindo 

não mais na dicotomia entre mente e corpo, natural e artificial, mas na 

percepção que somos uma coisa só, unidas (Haraway, 1985). Não obstante, 

Santaella (2007) sintetiza outros termos para essa relação entre homem e 

tecnologia, no que tange os adjetivos para ao corpo tecnologizado, 

considerando as palavras: “corpo protético”, “pós-orgânico”, “pós-

biológico”, “pós-humano” e até em sua defesa de um termo mais 

 

26 Este modelo teórico já foi debatido em um trabalho anterior, sobre a relação entre 
Design, estigma e o envelhecimento na produção da subjetividade do sujeito-sênior 
(Rodrigues, Dias e Veloso, 2019b).  

 

Figura 88. Design e a 
produção da subjetividade: 
A trama do dispositivo 
(saberes, produto e sujeito) 
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abrangente como “biocibernético” ao invés do ciborgue. Em sua visão, o 

conceito de “prótese” não aborda o arcabouço de nossas relações com as 

coisas no século XXI, porque “… cada vez mais, as extensões estão aderindo 

à fisicalidade de nossos corpos e habitando seus interiores, indicando uma 

tendência para se tornarem invisíveis e mesmo imperceptíveis.” (Santaella, 

2007, p. 131). 

A tecnologia ainda não chegou ao ponto de se fundir ao corpo do sujeito-

sênior, principalmente ao se falar de equipamentos de ajuda. A bengala, por 

exemplo, ainda não se mesclou ao organismo do sujeito-sênior até o ponto 

de torna-se indistinguível de um membro, mas, pelo contrário, ela tenta 

recuperar as faculdades perdidas pela idade no apoio. É nessa noção de 

“homem ampliado” que o sujeito-sênior se encontra, considerando que são 

produtos que expandem e qualificam as capacidades do ser – potencializa a 

experiência, em sua finalidade de mobilidade, em busca da segurança e 

prevenção do corpo na locomoção. 

Mas, além da mobilidade, que outras funções simbólicas esses produtos 

reivindicam? Ao se pensar o envelhecimento, é importante enfatizar os 

significados construídos nesses equipamentos, como moldam o sujeito-

sênior, atrelado às práticas da sua época e da sua sociedade. Declarando que 

o envelhecimento não se restringe apenas a uma dimensão biológica, mas, 

envolvem dimensões socioculturais que condicionam a experiência desse 

grupo (Santos, Faria e Patiño, 2018).  

Sustenta-se uma densa relação simbólica entre a aparência do sênior e 

construções de imagens ao longo do século XX como “incapaz” ou “sem 

vida”, no sentido que a palavra “velho” soa como pejorativa, ao se pesar um 

corpo “fraco”, “impotente” ou até “asqueroso”. Nesse período, o estigma 

perante o sênior se fortalece na sociedade ocidental, mas, além disso, nos 

sentidos dos produtos que perpassam este tipo de corpo, como os 

equipamento de mobilidade, reforçam o estereótipo estigmatizante do 

“velho". Ao contrário do que se observa em anúncios de remédio, ou de 

asilos particulares, construídos com a imagem de “fortes” e “saudáveis”, 
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percebido apenas nos últimos anos – em um processo de positivação da 

velhice, principalmente após o ano 2000 (Azevedo, 2018).  

Em sua pesquisa, Neri (1997) encontrou um conjunto de representações 

negativas da velhice e levantou uma série de estereótipos relacionado ao 

envelhecimento. Um deles relaciona-se ao fato de a velhice ser um 

problema de governamentalidade (de gestão racional da vida, em termos 

foucaultianos) e estes sujeitos precisarem do amparo da medicina e do 

Estado, exigindo, portanto, produtos assistivos. 

Já Vilém Flusser (2010), em seu ensaio sobre uma ética do Design industrial, 

ajuda-nos a compreender a noção do que estamos chamando de dispositivo 

Biomédico e sua relação com a forma e a estética dos equipamentos para o 

“cidadão somático”, no que toca a função dos designers na modernidade 

industrial. Para o autor “o ideal do projectista era pragmático, isto é, 

funcional e as considerações morais, ou políticas, tinham pouca importância 

pra ele.” (Flusser, 2010, p. 69). Com esse enunciado, percebe-se outra 

preocupação dos designers no início da era industrial, a saber, projetar 

visando um uso físico, suprir uma necessidade básica de mobilidade era 

fulcral. Já, as questões sociais, no que tange ao combate do estigma em 

produtos, ainda não estava posta. 

A compreensão nesse subcapítulo parte que produtos operam como 

dispositivo na medida que seu padrão estético, sua carga simbólica e seus 

significados partilhados ativam reações emocionais entre usuários e não 

usuários, construindo tipologias subjetivas e hierarquias corporais. Nesse 

sentido, é possível inferir que determinados comportamentos ou posturas, 

como a curvatura corporal de um idoso ou o simples uso de uma bengala, 

reforçam imagens de inutilidade quando comparado a um corpo 

considerado jovem ou produzem um universo linguístico exclusivamente 

negativo.  
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5.2.3 O processo de estigma com equipamentos de 
auxílio 
 

A partir dos conceitos de Goffman (2004), identifica-se a ocorrência do 

estigma no sujeito-sênior de três modos: a primeira relacionada a 

deformações físicas (deficiência motora, visual, auditiva, desconfiguração do 

corpo) e a segunda relacionada aos desvios de comportamentos (distúrbios 

mentais, esquecimento, diminuição da sexualidade) e, por último, 

relacionados aos estigmas tribais (pertencentes a um grupo, centro ou 

instituição para seniores). 

 Goffman (1963) também categorizou os indivíduos entre desacreditado e 

desacreditável. O indivíduo desacreditado possui características que 

divergem significativamente na normatividade e que são, geralmente, 

percebidas pelo sujeito, gerando insegurança, reatividade, mal-estar e 

processos de negação. Por outro lado, o desacreditável, embora possua 

características conflitivas em relação aos ditos normais, não tem consciência 

dessa condição, ocorrendo, pois, o que podemos chamar de um processo de 

alienação (Siqueira e Cardoso, 2011, Teixeira et al., 2015). 

Os limites desta elaboração conceitual foram explorados por Irwin Katz 

(2014). O psicólogo questiona a limitação do conceito adotado por Goffman 

e define novas dimensões dos diferentes tipos de estigma. O autor traz 

estímulos como a visibilidade, a ameaça, o potencial de simpatia, a excitação 

por piedade e a aparente responsabilidade do possuidor para o interior dos 

debates sobre estigma, sobretudo no que tange aos efeitos na constituição 

subjetiva. Nesse universo de emoções, o autor sustenta ainda que existe 

uma certa a ambivalência do estigma e considera em sua análise dois fatores 

opostos: a antipatia (preconceito) versus a empatia (compaixão). Vale 

destacar, entretanto, que ambas as características podem coexistir num 

indivíduo em determinada situação e tempo, produzindo sentimento 

ambíguos em familiares ou no grupo em que se insere, tornando, pois, o 
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exame das condições de existência do estigma ainda mais complexas, 

exigindo um refinando ainda maior no olhar, sobretudo do designer. 

Essas características são atravessadas pela historicidade, visto que a 

percepção do estigma se transforma de acordo com a sociedade, com o 

tempo e com a cultura (Ainlay, Becker e Coleman, 1986). Sua permanência, 

descontinuidade e emergência precisam ser avaliadas, por conta do 

potencial da mudança dos comportamentos, condutas e crenças, sempre 

confrontando a norma e o fora da norma, evidenciando as relações de poder 

e saber na materialidade e nos corpos (Stafford e Scott, 1986). Assim, 

constata-se uma multiplicidade de fatores (emocionais, sociais e temporais) 

envolvidos no processo de produção e reprodução do estigma com produtos 

assistivos (Gaffney, 2010, Vaes, 2014; Carneiro, Rebelo, Noriega, 2018). 

 O efeito dos discursos e a tensão entre os corpos estigmatizados e os 

“normais”, produzem um processo de reprodução e interiorização da 

inferioridade, da autodepreciação de sua figura, acarretando graves 

problemas de autoestima. Nesse viés, os produtos, reconhecidos como 

efeitos e emanadores de discursos, podem tanto ativar estigmas e reduzir a 

autoestima do sênior, como amenizá-los ou até eliminá-los. 

A concepção de “velho” precisa ser historicizada, já que este estágio da vida, 

marcado por características circunscritas e posições subjetivas, não existia 

no ocidente tal qual a conhecemos hoje, assim como, não havia a concepção 

de “infância”, como a experienciamos atualmente, antes da modernidade 

(Ariès, 1978). Ademais, diferente da imagem cristalizada do “velho” no 

ocidente, no oriente existem imagens mais positiva sobre esta faixa etária 

como, por exemplo, o termo “ancião” que evoca sabedoria e experiência, 

um princípio de senioridade, no qual os mais velhos têm mais autoridade e 

respeito do que os demais (Uchôa, 2003, p. 850). 

Uchôa reafirma o estigma como produto cultural ao perceber uma mudança 

de paradigma sobre a produção de conhecimento em torno do sênior, posto 

que “a velhice e o envelhecimento deixaram de ser encarados como fatos 
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naturais, para serem encarados como fenômenos profundamente 

influenciados pela cultura.” (Uchôa, 2003, p. 851). 

Nesta abordagem, combater determinados padrões da modernidade que 

estabelecem hierarquia nas diferenças, na luta contra determinadas 

representações sociais consolidadas, é importante para atingir novos 

modelos de verdade. Uma forma de representação positiva, por exemplo, 

seria o termo “idoso ativo” que surgiu nas últimas décadas.  

Segundo a pesquisa de Ferreira et al. (2010), este termo foi associado como 

uma pessoa “alegre”, com “trabalho”, que pratica uma “atividade física”, 

“bem cuidado” e que tem “lembrança”. Essa discussão coaduna com uma 

diferença importante entre “senescência” e “senilidade” operada no campo 

da gerontologia, visto que a primeira define um fenômeno natural e 

universal do corpo, como a perda auditiva, diminuição da visão, leve 

alteração da memória, entre outras mudanças que não caracterizam 

doenças. Já a segunda, estaria associada a patologias relacionadas ao 

envelhecimento, como o declínio do funcionamento do organismo, a 

diminuição da altura e atrofias de músculos (Ciosak et al., 2011). 

Em diálogo com esses aspectos, o Design não teria apenas a capacidade de 

produzir ou vender objetos, mas, sobretudo, de refletir sobre o que as 

pessoas pensam de si mesmas mediada por esses artefatos, bem como que 

representações produzem (Sudjic, 2010). Por isso o exame de toda a cadeia 

simbólica que dá vida aos objetos, suas formulações e concepções 

funcionais e estéticas expressa nesses produtos precisa ser trazida à luz pelo 

Design, principalmente quando se visa interrogar os estigmas em vistas a 

uma sociedade mais inclusiva.  

Desse modo, um universo vai sendo moldado pelo Design, principalmente 

através dos arquétipos dos objetos. Por convenção, na modernidade, uma 

bengala, deveria ter um visual de bengala, assim como, segundo Sudjic 

(2010), um museu deveria ser reconhecido como um museu. Esses 

arquétipos (expressões da rede de reconhecimento simbólico) produzidos 

pelo Design, longe de serem inocentes, são profundamente enraizados na 
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cultura e muito instigantes de serem ignorados, pois “muitas coisas possuem 

um arquétipo que define uma categoria de produto. Alguns arquétipos têm 

histórias milenares, com geração após geração produzindo suas 

interpretações particulares de um dado formato” (Sudjic 2010, p. 60). 

Ressalta-se que compreendemos os produtos assistivos como dispositivos 

biomédicos, justamente por sua capacidade de capturar os corpos, as 

compreensões e instaurar uma verdade. O estigma, portanto, contém 

inúmeras camadas de significados e está materializado a partir da 

disseminação da estética médico-hospitalar nos meados do século XX 

(Figura 89), patologizando o sênior e desativando qualquer emoção positiva 

na relação com objetivos necessários ao seu bem-estar. Nessa dinâmica, 

cristaliza-se o estigma do Design.   

 

Esse enredo negativo posiciona o sênior numa estrutura subjetiva, 

organizada a partir das três formas nas quais o estigma o envelhecimento 

está ancorado no Ocidente (Figura 90). A primeira, representa a forma 

verbal, que engloba os estigmas relacionados a fala, como por exemplo 

xingamentos e ideias deturpadas sobre o envelhecimento; a segunda forma, 

Figura 89. A estética médico-
hospitalar produzida nos 
meados do século XX. Fonte: 
Adaptado de Bengala 
ajustável, Dilepe (2019a); 
Muleta de alumínio, Dilepe 
(2019b) e Canadiana normal 
Orthos (2019) 
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representa o canal visual, relacionado a normatização das formas e estéticas 

ao longo da história; e por fim, a terceira forma, que comtempla os 

comportamentos vinculados aos gestos, atitudes mimetizadas de um grupo. 

 

 

Essa estrutura simbólica carrega em sua configuração a noção do padrão 

normativo, disseminado pelo seu avesso, no processo hierarquizar as 

experiências. As três formas de estigma que elencamos colaboram para 

ativação dos sentimentos de asco, pena ou desgosto que outros grupos 

podem sentir dos idosos (Parette e Scherer, 2004).  

O primeiro contato com o equipamento de auxílio, como observado em 

campo, pode desencadear desconforto, ansiedade, receio medo e até o 

abandono do produto assistivo, demonstrando, pois, o caráter operativo da 

noção de dispositivo e as implicações subjetivos desse agenciamento. Dessa 

forma, o processo de exposição pode gerar um conflito interno no uso de 

equipamentos na fase “pré-sênior” ou, melhor nomeada de 

envelhescência27. 

 

27 Segundo Berlinck (2000), “envelhescência” é um conceito advindo da psicologia para 
definir as diversas etapas do envelhecimento, aproximando do sentido de adolescência 
enquanto fase da vida, no qual o corpo passa por mudanças físicas e psíquicas, no constante 
processo de reconhecimento de traços que adquire sentido no ato de subjetivação. 

Figura 90. Formas de estigma 
para o envelhecimento (verbal, 

visual e comportamental) 
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O uso o equipamento de auxílio marca de forma indelével o corpo do sênior, 

provocando as distinções socialmente distribuídas entre a saúde e a 

patologização. Numa associação cíclica entre produto-corpo-preconceitos-

emoções-produto, como é elaborado na Figura 91. É nesse processo de 

retroalimentação que o estigma pode ser potencializado pelo uso de 

produtos assistivos. 

 

 

 

Neste modelo teórico-conceitual, além das três formas levantadas por 

Goffman (2004), a saber, desvios comportamentais, deficiência físicas e 

estigmas tribais, é preciso compreender uma quarta forma de estigma, que 

reúne as três formas anteriores, que é o estigma do Design.  

Esta quarta forma é caracterizada pela relação entre o produto, o discurso 

do qual é efeito e seu reconhecimento social. Dito de um outro modo, o 

Design pode ser considerado o principal agente na construção simbólica, 

material e histórica de artefatos que evocam o arquétipo do “velho” durante 

o século XX, compondo uma imagem estigmatizante de tudo aquilo que 

circunda a cultura material do envelhecimento.  

Figura 91. Processo do estigma 
em relação ao envelhecimento 
através do Design 
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Alves, Moreira e Nogueira (2013, p. 4) reforçam essa hipótese na medida em 

que o estigma se relaciona também com a materialidade, posto que “[...] é 

uma opinião feita e que de forma simplista não passa de uma generalização 

em relação a um grupo de indivíduos ou objetos”. É nessa expectativa que o 

estigma se estabelece, confrontando o ideal com a realidade, assim, o 

produto assistivo evoca representações cristalizadas que são incorporadas 

na experiência do uso.  

Nas análises do contexto doméstico, urbano e institucional identificou-se 

indícios da resistência dos seniores em aceitarem o uso desses 

equipamentos num primeiro momento, devido, principalmente, ao estigma 

que este produto convoca. Esse estigma ganha contornos ainda mais 

dramáticos dado seu caráter “medicalizável”, visto que em muitas vezes eles 

foram prescritos por médicos, aprofundando a associação entre o produto 

e o “papel doente” (Gaffney, 2010).  

Deste modo, aprofundando a relação entre estigma-design-medicina dentro 

desse ciclo proposto, independentemente de seu uso voluntário ou forçado, 

o equipamento assistivo carrega um potente estigma em si, ao ponto de 

causar distanciamentos, desgostos e vergonha. Temos aí, ao mesmo tempo, 

um modo de suprir uma necessidade de mobilidade e a estigmatizante 

presença da “estética médico-hospitalar”. Isso anuncia um conjunto de 

desafios aos designers, haja visto o Design pode manipular a cultura material 

de tal maneira que essas reações possam ser minimizadas. Essa parece ter 

sido a proposta de Norman (2008) ao refletir sobre a questão da identidade 

e o nível reflexivo provocado pelos objetos: 

O Design reflexivo, portanto, tem a ver com relações de longo prazo, com os 
sentimentos de satisfação produzidos por ter, exibir e usar o produto. O 
sentido de identidade própria de uma pessoa está situado no nível reflexivo, 
e é nele que a interação entre o produto e sua identidade é importante, 
conforme demonstra o orgulho (ou a vergonha) de ser dono ou de usar o 
produto. (Norman, 2008, p. 58). 

 

O Design também é um agente desestabilizador dessa cadeia discursivo-

simbólica, pois “uma vez que os sinais do estigma são irremovíveis, uma 
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categoria só pode deixar de ser estigmatizada se o significante do estigma 

for reinterpretado como inócuo ou neutro ou se for completamente negada 

a sua significação semântica e este se tornar socialmente invisível” (Bauman 

1999, p. 78). Neste ponto, o sujeito-sênior não carregaria um conjunto de 

estigmas se suas marcas, seus símbolos fossem reinterpretados, ou seja, se 

o equipamento de auxílio passasse por um forte processo despatologização.  

O campo do Design, portanto, também pode ser compreendido como uma 

ferramenta para descristalizar esses símbolos e descontruir os arquétipos 

estigmatizantes da forma e da estética médico-hospitalar.  

Por fim, uma alternativa é a minimização da anulação da identidade do 

sujeito-sênior por meio da personalização, ajustes e escolhas do produto, 

visto como um artigo de moda, ou, por outro viés, articulando modos de 

invisibilidade do produto, a fim de apagar os sinais do estigma, camuflando 

o objeto e, rompendo assim, com o ciclo do estigma no Design (produto-

corpo-preconceitos-emoções-produto). 

 

5.3 Recomendações 

5.3.1 Ambientes 
 

Os dados levantados no contexto doméstico foram utilizados para gerar uma 

lista de recomendações para todos os ambientes e recomendações para 

cada espaço, contendo pontos para melhoria, adaptação e cuidados com os 

sujeitos, na intenção de melhorar seu nível de satisfação (Quadro 7).  

 

Quadro 7. Descrição de recomendações por ambiente  

Ambientes Arquitetura e móveis Equipamentos e objetos 

Todos os 
ambientes 

a) Construir entradas dos 
ambientes e lugares de 
passagem com mínimo de 
120 cm de largura. De forma 
a facilitar a livre circulação 
com equipamentos de 
auxílio. 

a) Incentivar passos lentos 
dos seniores e sempre com 
equipamentos de auxílio. 

b) Utilizar sinalização espacial, 
como fitas de alto 
contraste nas transições 
dos ambientes e degraus. 
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b) Possibilitar ao sênior uma 
rotação de 360º com seu 
equipamento de auxílio na 
entrada do ambiente. Em um 
diâmetro mínimo de 150 cm. 

c) Retirar móveis que possam 
atrapalhar a livre circulação 
em pontos de decisão.  

d) Evitar transições e degraus 
entre os ambientes. Caso 
contrário, os desníveis 
devem ser inferiores a 2 cm. 

e) Instalar piso antiderrapante. 

f) Instalar maçanetas com 
diâmetro com 5 cm, no nível 
dos cotovelos do sênior, 
entre 93 cm e 118 cm, com 5 
cm de distância da parede. 

g) Instalar maçanetas e 
fechaduras em contraste 
com o fundo da porta. 

h) Instalar puxadores nas portas 
com 5 cm de diâmetro, com 
40 cm de comprimento e 5 
cm de distância da porta. 

i) Evitar frestas e buracos que 
possam prender 
equipamentos ou permitir a 
passagem de vento e ruído. 

j) Instalar tomadas em pontos 
acessíveis e visíveis, próximos 
às mesas e bancadas, para 
evitar a necessidade de 
levantar-se, utilizar o nível 
dos cotovelos do sênior 
sentado entre 64 cm e 89 cm. 

k) Instalar esquadrias de fácil 
manuseio em janelas e 
portas, com abertura 
horizontal. 

l) Instalar iluminação com 
sensor automático. 

m) Instalar ar-condicionado para 
manter a temperatura 
ambiente (23º C), para evitar 
desidratação ou hipotermia. 

n) Utilizar armários e prateleiras 
no nível dos cotovelos do 
sênior, entre 93 cm e 118 cm, 
com portas de correr ou 
portas corrediças com 

c) Retirar tapetes ou fixá-los 
com fita de alta aderência. 

d) Utilizar suporte para apoio 
de bengalas e muletas fixo 
ao piso com 20 cm de 
largura, 20 cm de 
comprimento e 50 cm de 
altura. 

e) Utilizar gavetas leves e com 
puxadores especiais, com 
diâmetro de 5 cm. 

f) Posicionar objetos, roupas 
e utensílios no nível da 
altura dos cotovelos do 
sênior, entre 93 cm e 118 
cm, para evitar 
agachamentos. 

g) Organizar um layout 
conforme o tipo de 
ambiente para ajudar o 
sênior na memorização dos 
objetos, roupas e comida. 
Sugere-se organizar por 
tema, conteúdo ou função. 

h) Utilizar um equipamento 
de auxílio para o cuidador 
com possibilidade de 
alimentação, medicação, 
higienização e itens de 
primeiros socorros do 
sênior, dimensões máximas 
de 70 cm de largura x 120 
de comprimento x 118 de 
altura, com 4 rodas. 

i) Utilizar equipamentos, de 
preferência automáticos, 
para o cuidador guiar 
(guinchos e puxadores para 
seniores acamados) com 
dimensões máximas de 70 
cm de largura x 120 de 
comprimento X 140 cm de 
altura e capacidade de 
peso é de até 150 kg e com 
4 rodas. 

j) Utilizar cortinas ou 
persianas para favorecer o 
conforto de luz e 
temperatura para cada tipo 
de atividade.  

k) Utilizar cadeiras fixas com 
altura adaptável do assento 
na altura poplítea do 
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profundidade do tamanho do 
braço do sênior, entre 65,5 
cm e 84 cm. Cantos devem 
ser arredondados. 

o) Fixar móveis permanentes no 
piso e paredes com fita de 
alta aderência. 

p) Instalar móveis e bancadas 
com cantos arredondados. 

q) Instalar puxadores de 
armários com dispositivos 
mais leves e com maçanetas 
de alavanca com diâmetro de 
5 cm. 

r) Instalar iluminação 
controlável entre a 
iluminação ambiental de no 
mínimo 200 lx. até 
intensidades para tarefas 
normais de no máximo 750 
lx. por ambiente. 

s) Instalar isolamento acústico 
para evitar exposição externa 
acima de 80 dB (A) 
constante. 

sênior, entre 35,5 cm e 49 
cm. O tamanho da 
proteção lateral deve ser 
entre 18,5 cm e 29,5 cm. A 
largura deve ser entre 31 
cm e 40,5 cm. O encosto 
deve permitir uma 
inclinação mínima de 30º 
com altura entre 79,5 cm e 
96,5 cm.  

l) Utilizar cadeiras de rodas 
com largura máxima de 80 
cm x 120 cm de 
comprimento x 100 cm de 
altura. A altura do assento 
deve ser entre 35,5 cm e 49 
cm. 

m) Utilizar andadores com 
largura máxima de 80 cm e 
comprimento de 180 cm. 

n) Utilizar bengalas e muletas 
que possuem apoio próprio 
com base fixa, entre 15 cm 
e 20 cm de diâmetro. 

o) Sofás, poltronas e camas 
devem prever um estofado 
que facilite a circulação 
sanguínea do sênior. 

Corredores a) Construir corredores de no 
mínimo 1,2 m entre as 
paredes. 

b) Evitar escadas, degraus e 
qualquer tipo de desnível. 

c) Instalar corrimãos de 
madeira ou metal nas 
paredes, no nível dos 
cotovelos do sênior ao longo 
do trajeto em ambos os 
lados, entre 93 cm e 118 cm, 
com 5 cm de distância da 
parede e diâmetro com 5 cm. 
Devem suportar cargas acima 
de 150 kg na sua direção. 

d) Instalar iluminação localizada 
rente ao piso e de ambos os 
lados com sensor 
automático. 

e) Instalar espaço para elevador 
ou plataforma elevatória com 
entrada de 120 cm de largura 
e 100 cm de comprimento, 
com proteção lateral no nível 

a) Utilizar fita antiderrapante. 

b) Sinalizar com fitas ou tarjas 
os lugares escorregadios.  

c) Utilizar sapatos 
antiderrapante. 

d) Retirar tapetes, espelhos, 
lixeiras, extintores de 
incêndio e objetos 
desnecessários. 
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dos cotovelos do sênior 
sentado, entre 64 cm e 89 cm 
de altura, com diâmetro 
entre 3 cm e 4,5 cm e 
suporte no mínimo 150 kg. 

Banheiro a) Tamanho mínimo de 5 m² 
para ter espaço suficiente em 
cada parte do banheiro. 

b) Instalar espaço de banho 
com entrada mínima de 120 
cm. 

c)  Evitar banheiras ou qualquer 
tipo de desnível. 

d) Instalar esquadrias do box de 
fácil manuseio com abertura 
de correr na horizontal. 

e) Instalar maçaneta do 
chuveiro com diâmetro entre 
3 cm e 4,5 cm ou sistema 
digital de fácil acionamento, 
entre 93 cm e 118 cm de 
altura. Deve ter indicador de 
temperatura visual. 

f) Instalar barra de apoio nas 
laterais do box, no nível dos 
cotovelos do sênior, entre 93 
cm e 118 cm de altura, com 
no mínimo 40 cm de 
comprimento. Devem 
suportar cargas acima de 150 
kg na sua direção. 

g) Instalar lavatório suspenso 
altura no nível dos cotovelos 
do sênior sentado, entre 64 
cm e 89 cm de altura, com 
comprimento máximo de 50 
cm, o sifão deve ter no 
máximo 25 cm para facilitar o 
acoplamento de 
equipamentos de auxílio ou 
cadeiras. Espaço livre entre 
as pernas na mesa com 
largura mínima de 100 cm. 

h) Instalar torneira com máximo 
20 cm de distância do 
lavatório. 

i) Instalar barra de apoio 
paralelo ao lavatório e de 
ambos os lados no nível dos 
cotovelos sentado, entre 64 
cm e 89 cm de altura, com 
diâmetro com 5 cm e 

a) Utilizar ducha móvel de 
acordo com a necessidade 
do sênior. 

b) Utilizar tapete de borracha 
antiderrapante com cores 
quentes dentro e fora do 
box, com comprimento 
mínimo e largura de 60 cm 
x 40 cm. 

c) Utilizar fita antiderrapante 
na entrada do box. 

d) Utilizar esponja ou escova 
de cabo longo para banho 
com 30 cm de 
comprimento e sabonete 
acoplado à bucha. 

e) Utilizar suporte para 
produtos de higiene 
(xampu e sabonete) 
posicionado ao nível dos 
cotovelos do sênior, entre 
93 cm e 118 cm de altura. 

f) Utilizar cadeira de banho 
antiderrapante na altura 
poplítea do sênior entre 
35,5 cm e 49 cm, com 
proteção lateral entre 18,5 
cm e 29,5 cm, com largura 
mínima de 50 cm e suporte 
no mínimo 150 kg. 

g) Utilizar porta-objeto em 
locais visíveis e de acordo 
com lado de mais uso pelo 
sênior. 

h) Utilizar suporte de apoio de 
bengalas e muletas ao lado 
da pia do banheiro. 

i) Utilizar porta-toalhas 
posicionado ao nível dos 
cotovelos do sênior, entre 
93 cm e 118 cm de altura. 

j) Utilizar cadeira adaptável 
para vaso sanitário, no 
nível poplítea do sênior 
entre 35,5 cm e 49 cm de 
altura, com proteção 
lateral entre 18,5 cm e 29,5 
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comprimento no máximo de 
50 cm. Devem suportar 
cargas acima de 150 kg na 
sua direção. 

j) Instalar iluminação localizada 
no chuveiro e no lavatório, 
com sensor automático. 

k) Instalar sistema automático 
para torneiras. 

l) Instalar vaso sanitário no 
nível da poplítea sentado, 
entre 35,5 cm e 49 cm de 
altura ou utilizar assento 
removível entre 5 cm e 10 cm 
de altura. 

m) Instalar descarga no nível dos 
cotovelos do sênior, entre 93 
cm e 118 cm de altura, com 
no mínimo 49 cm² de área de 
acionamento. 

n) Instalar espaço ao lado do 
vaso sanitário com 1,2 m de 
largura e 80 cm de 
comprimento de área livre. 

o) Instalar descarga de fácil 
acionamento e visível, no 
nível dos cotovelos do sênior 
sentado, entre 64 cm e 89 cm 
de altura. 

p) Instalar barras de apoio ao 
lado do vaso sanitário em 
ambos os lados, nível dos 
cotovelos do sênior sentado, 
entre 64 cm e 89 cm de 
altura, com diâmetro entre 3 
cm e 4,5 cm e comprimento 
no máximo de 50 cm. Devem 
suportar cargas acima de 150 
kg na sua direção. 

q) Instalar chamada de 
emergência no box do 
chuveiro, no nível do sênior 
sentado, entre 64 cm e 89 
cm. 

cm de altura a partir do 
assento, com largura 
mínima de 50 cm e suporte 
no mínimo 150 kg. 

k) Evitar armários com portas, 
baús e pequenos objetos 
posicionados no nível do 
piso. 

 

 

 

 

 

Varanda a) Instalar barras de parapeito 
com altura mínima de 120 
cm do solo, com cantos 
arredondados, permitindo o 
apoio com segurança. 

b) Instalar corrimãos em todas 
as paredes do ambiente, no 
nível dos cotovelos do sênior, 

a) Utilizar sapatos 
antiderrapante. 

b) Utilizar fita antiderrapante. 

c) Usar cadeiras fixas e 
confortáveis no nível 
poplítea do sênior entre 
35,5 cm e 49 cm de altura, 
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entre 93 cm e 118 cm de 
altura, com diâmetro com 5 
cm e com distância da 
parede de 5 cm. 

c) Sugere-se a aberturas para a 
luz solar de no mínimo 2 m². 

 

com proteção lateral entre 
18,5 cm e 29,5 cm de altura 
a partir do assento, com 
largura mínima de 50 cm e 
suporte no mínimo 150 kg. 
O encosto deve permitir 
uma inclinação mínima de 
45º com altura entre 79,5 
cm e 96,5 cm. 

d) Utilizar apoio de pés para 
descanso com altura entre 
10 cm e 15 cm, inclinação 
entre 15º e 25º. 

e) Utilizar apoio para pernas 
abaixo da linha  

f) Utilizar vasos com plantas 
para reforçar a sensação de 
segurança. 

Cozinha a) Instalar prateleiras, 
equipamentos eletrônicos, 
utensílios e produtos para 
alimentação no nível dos 
cotovelos do sênior, entre 93 
cm e 118 cm de altura, com 
profundidade do tamanho do 
braço do sênior, entre 65,5 e 
84 cm. 

b) Instalar bancadas e mesas 
para refeição e atividades ao 
nível dos cotovelos do sênior 
sentado, entre 64 cm e 89 cm 
de altura, com profundidade 
do tamanho do braço do 
sênior, entre 65,5 e 84 cm. 
Espaço livre entre as pernas 
na largura de 100 cm.  

c) Instalar armários ao nível dos 
cotovelos do sênior sentado, 
entre 64 cm e 89 cm, com 
profundidade máxima do 
tamanho do braço do sênior, 
entre 65,5 e 84 cm. 

d) Instalar área de trabalho e 
armários com portas 
corrediças ou de correr, com 
profundidade máxima do 
tamanho do braço do sênior, 
entre 65,5 e 84 cm. 

e) Instalar alarme com sensor 
audiovisual para evitar 
incêndios junto ao fogão e 
forno no nível do cotovelo do 

a) Utilizar cadeira com rodas 
para melhor ajuste entre a 
mesa, uso de talheres e 
braços, no nível poplítea do 
sênior entre 35,5 cm e 49 
cm, com proteção lateral 
entre 18,5 cm e 29,5 cm de 
altura a partir do assento, 
com largura mínima de 50 
cm e suporte no mínimo 
150 kg.   

b) Evitar objetos nos cantos 
da mesa e bancadas. 

c) Utilizar talheres com cabos 
grossos com diâmetro 
entre 3 cm e 5 cm. 

d) Utilizar pratos com mais de 
com 3 cm de profundidade 
e suporte para copo com 
alça entre 3 cm e 5 cm. 

e) Utilizar copo com canudo 
em caso de tremor ou 
dificuldade de manuseio. 
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sênior, entre 93 cm e 118 cm 
de altura. 

f) Instalar sistema de 
acionamento automático 
para torneiras. 

Quarto a) Evitar o quarto no segundo 
andar, caso contrário, utilizar 
sistema automático de 
transferência, como 
elevadores ou equipamentos 
de transferência automático. 

b) Armários com roupas e 
pequenos objetos no nível 
dos cotovelos do sênior entre 
93 cm e 118 cm de altura e 
profundidade do tamanho do 
braço do sênior, entre 65,5 e 
84 cm. 

c) Instalar cama na altura 
poplítea do sênior sentado, 
entre 35,5 cm e 49 cm com 
encosto adaptável entre 0º e 
90º e de preferência 
automático. 

d) Instalar tomadas, 
interruptores e chamada de 
emergência (campainha) em 
pontos acessíveis próximos à 
cama no nível dos cotovelos 
do sênior sentado, entre 64 
cm e 89 cm, com distância do 
tamanho do braço do sênior, 
entre 65,5 e 84 cm. 

e) Instalar guarda-roupas com a 
altura entre 64 cm e 89 cm, a 
fim de evitar agachamentos 
ou quedas, com 
profundidade máxima do 
tamanho do braço do sênior, 
entre 65,5 e 84 cm. 

f) Instalar iluminação do quarto 
extra com controle no nível 
dos cotovelos do sênior 
sentado, entre 64 cm e 89 
cm, com dimmer para 
controle de intensidade da 
luz para cada atividade 
(refeições, leitura, 
medicação). 

a) Utilizar suporte para apoio 
de bengalas e muletas fixo 
ao piso com 20 cm de 
largura, 20 cm de 
comprimento e 50 cm de 
altura, com distância entre 
65,5 cm e 84 cm da cama. 

b) Utilizar equipamento de 
vigilância com áudio e 
câmera pelo cuidador, 
instalados na cabeceira da 
cama entre 79,5 cm e 96,5 
cm. 

c) Utilizar grade de cama e 
facilitar o levantar da cama 
no nível dos cotovelos do 
sênior sentado, entre 64 
cm e 89 cm, com diâmetro 
com 5 cm. 
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Sala a) Instalar equipamentos 
eletrônicos no nível dos 
cotovelos do sênior, entre 64 
cm e 89 cm, com distância 
máxima entre 65,5 e 84 cm. 

b) Instalar TV ou equipamentos 
de atenção visual no nível 
dos olhos do sênior sentado, 
entre 133,5 cm e 104 cm. 

c) Instalar interruptores e 
tomadas extras em pontos 
acessíveis próximos à mesa 
ou sofá, no nível dos 
cotovelos do sênior sentado, 
entre 64 cm e 89 cm, com 
distância com distância do 
tamanho do braço do sênior, 
entre 65,5 e 84 cm. 

d) Instalar mesa no nível dos 
cotovelos do sênior sentado, 
entre 64 cm e 89 cm, com 
profundidade máxima do 
tamanho do braço do sênior, 
entre 65,5 e 84 cm. Espaço 
livre entre as pernas na 
largura de 100 cm. 

a) Utilizar cadeira com rodas 
para melhor ajuste entre a 
mesa, uso de talheres e 
braços, na altura poplítea 
do sênior entre 35,5 cm e 
49 cm, com proteção 
lateral entre 18,5 cm e 29,5 
cm de altura a partir do 
assento, com largura 
mínima de 50 cm e suporte 
no mínimo 150 kg.   

b) Utilizar suporte para apoio 
de bengalas e muletas fixo 
ao piso com 20 cm de 
largura, 20 cm de 
comprimento e 50 cm de 
altura, com distância entre 
65,5 cm e 84 cm do sofá. 

c) Utilizar sempre o controle 
dos equipamentos 
eletrônicos perto do sofá 
ou da mesa para evitar 
deslocamentos 
desnecessários, com 
distância entre com 
distância entre 65,5 cm e 
84 cm do sofá. 

Entrada a) Evitar degraus e desníveis 
superiores a 2 cm. 

b) Evitar escadas com o piso 
maior que a largura do 
degrau. 

c) Instalar corrimãos em ambos 
os lados, no nível dos 
cotovelos do sênior, entre 93 
cm e 118 cm, com 5 cm de 
diâmetro de pega. Devem 
suportar cargas acima de 150 
kg na sua direção. 

d) Instalar rampas de fácil 
acesso alternativa com o 
mínimo de 120 cm de largura 
com inclinação inferior de 
12% para desnível abaixo 10 
cm, com projeção inferior a 
83 cm. 

e) Instalar espaço para elevador 
ou plataforma elevatória com 
entrada de 120 cm de largura 
e 100 cm de comprimento, 
com proteção lateral no nível 
dos cotovelos do sênior 

a) Utilizar sapato 
antiderrapante. 

b) Utilizar fita antiderrapante 
nas escadas e rampas. 

c) Sinalizar com fitas ou tarjas 
os lugares escorregadios. 
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As recomendações trazidas atualizam a legislação portuguesa do Despacho 

Normativo n. º 12/9828 (Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 1998) e 

o Decreto de Lei n.º 163/2006 (Teles, 2007). Contudo, essas leis são 

concebidas para ILPI's e não especificamente para o ambiente residencial.   

Os dados antropométricos foram retirados de Pheasant (1996) e aplicados 

conforme Quaresma (2011) e Dul e Weerdmeester (2012), considerando os 

percentis mínimo (5%) das mulheres mais baixas e o máximo (95%) dos 

 

28 A legislação do decreto n.º 12/98 é a criação de normas reguladoras das condições de 
instalação e funcionamento de estabelecimentos, nas suas diversas capacidades. A 
legislação estabelece as condições mínimas que devem obedecer a instalação e 
funcionamento dos lares para seniores, considerando que os ambientes devem 
proporcionar o bem-estar social e uma vivência saudável dentro do lar. 

 

sentado, entre 64 cm e 89 cm 
de altura, com diâmetro 
entre 3 cm e 4,5 cm e 
suporte no mínimo 150 kg. 

Lavanderia a) Instalar equipamentos 
eletrônicos (máquina de 
lavar, secador) no nível dos 
cotovelos do sênior, entre 93 
cm e 118 cm, com comportas 
leves que abrem para o lado 
a fim de evitar quedas de 
roupas. 

b) Instalar tanque no nível dos 
cotovelos do sênior, entre 93 
cm e 118 cm, com torneira 
de sistema automático. 

c) Instalar barra de apoio de 
metal ao lado da parede do 
tanque e na entrada da 
lavanderia entre 93 cm e 118 
cm, com 5 cm de distância da 
parede e diâmetro de 5 cm, 
com mínimo de 40 cm de 
comprimento. Devem 
suportar cargas acima de 150 
kg na sua direção. 

a) Utilizar sapato 
antiderrapante. 

b) Utilizar fita antiderrapante 
nas escadas e rampas. 

c) Utilizar prendedores com 
cabos grossos, com 
diâmetro de 3 cm a 5 cm. 

d) Utilizar produtos de 
limpeza elevados na altura 
dos cotovelos do sênior, 
entre 64 cm e 89 cm, com 
distância profundidade 
entre 65,5 e 84 cm. 

e) Utilizar cadeira sem rodas 
para tarefas de limpeza 
antiderrapante, na altura 
poplítea do sênior entre 
35,5 cm e 49 cm, com 
proteção lateral entre 18,5 
cm e 29,5 cm a partir do 
assento, com largura 
mínima de 50 cm e suporte 
no mínimo 150 kg. 
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homens mais altos adultos entre 19 e 65 anos, abrangendo, dessa forma, 

90% da população.  

Outras pesquisas que dialogam com as recomendações abordadas serão 

especificadas, destacando os principais exemplos conforme Quevedo 

(2002), Frank (2003), AARP (2007), Leite (2010), Hugo Araújo (2010), Farber 

et al. (2011), Paiva e Santos (2012), Dul e Weerdmeester (2012), Freitas et 

al. (2016), Aguila (2017) e Simões (Ano), pois tais referências não foram 

observadas no espaço doméstico dos casos avaliados nessa pesquisa. 

Os projetos devem ser perfeitamente integrados ao ambiente pessoal e 

adaptados conforme restrições pessoais, assim o projeto da casa deve 

possibilitar ao sênior a mobilidade de forma segura e ágil, facilitando o 

acesso a todos os cômodos (Frank 2003).  

Em nível de largura máxima, Aguila (2017) aborda uma dimensão e 

considera uma largura maior no uso de um par de muletas, com 120 cm ao 

invés dos 100 cm estipulados por Frank (2003). Dessa forma, os corredores 

e lugares de passagem devem ter no mínimo 120 cm para uma livre 

circulação individual. Freitas et al. (2016) concordam com a adaptação dos 

ambientes conforme as dimensões do sênior, para que ele tenha liberdade 

na realização de suas tarefas diárias. Um ponto importante levantado pela 

pesquisa foi o piso antiderrapante com cores diferentes das paredes, a fim 

de evitar quedas e facilitar a percepção do sênior. Já a porta deve ter 

acessibilidade para cadeiras de rodas e andadores, contudo, não 

especificam as dimensões dos equipamentos. 

Deve-se, idealmente, prever uma área de circulação livre em cada ambiente, 

como um círculo desimpedido com 1,50 m de diâmetro (Figura 92), o que 

permite uma rotação de 360º com os equipamentos, garantindo, acesso às 

áreas restantes. Para Simões (Ano), a livre circulação e acessibilidade devem 

estar presentes em toda a habitação.  
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Recomenda-se apenas a substituição de banheiras por chuveiros providos 

de barras de apoio em seu interior e a inversão de giro de porta do banheiro. 

Sugere-se o uso de portas de correr, pois reduz espaço e não possui 

problemas do giro da porta, respeitando a acessibilidade de 360º para uso 

de equipamentos de auxílio. Aconselha-se que desníveis sejam inferiores a 

2 cm e que sejam evitados no interior da habitação e na entrada da casa. As 

portas precisam ter, no mínimo, 120 cm úteis de largura, sendo articuladas 

entre si de forma fluída, simples e linear, favorecendo a mobilidade (Paiva e 

Santos, 2012). 

Os ambientes precisam de espaço extra para instalação de equipamentos 

mecânicos, como, por exemplo, o acesso fácil ao elevador ou plataforma 

elevatória na entrada da casa, nos corredores ou nas escadas, com espaço 

de 120 cm de largura e 100 cm de comprimento. Recomenda-se proteção 

lateral no nível dos cotovelos do sênior sentado, entre 64 cm e 89 cm de 

altura, com diâmetro entre 3 cm e 4,5 cm, assim pode resolver os problemas 

de mobilidade e facilitar o esforço dos cuidadores caso o sênior vier a 

necessitar de transferência. Desaconselha-se a utilização de escadas em 

caracol. Sugere-se, assim como ocorrido no caso 2º do contexto doméstico, 

a alteração do quarto para o nível térreo. 

Figura 92. Acessibilidade 
adequada com espaço livre 
de 360° nos ambientes. 
Fonte: Simões (Ano) 
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Alguns exemplos que precisam ser incorporados nos casos analisados da 

investigação são as prateleiras, utensílios, suportes, porta-toalhas, 

equipamentos eletrônicos, produtos de limpeza, tanque, alarmes, posição 

das maçanetas, corrimãos e barra de apoio nas laterais. A posição 

recomendada para esses itens é no nível da altura dos cotovelos do sênior, 

entre 93 cm e 118 cm, para evitar agachamentos e esforços musculares 

acima desse padrão (AARP, 2007).   

Maçanetas, barras e corrimãos devem ser arredondados, com no mínimo 5 

cm de afastamento da parede, para não prender os dedos (Quevedo, 2002, 

Frank, 2003). Tomadas, interruptores, bancadas e áreas de trabalho devem 

ser instalados, preferencialmente, na altura do cotovelo do sênior sentado, 

entre 64 cm e 89 cm. Nos casos de reformas ou adaptações, recomenda-se 

o uso de extensões, desde que estejam fixadas nas paredes e que os fios não 

prejudiquem a circulação nos ambientes. Sofás, poltronas, camas e vasos 

sanitários devem prever um estofado que facilite a circulação sanguínea e 

fique na altura poplítea do sênior sentado, entre 35,5 cm e 49 cm. 

Quevedo (2002), ao abordar recomendações para um centro de seniores, 

reflete que as dimensões devem ser sempre pensadas para os casos de pior 

acessibilidade. Contudo, em uma residência, as modificações devem ser 

planejadas conforme demanda do usuário sênior.  

Um exemplo relevante é o lavatório do banheiro de todos os casos 

analisados nesta pesquisa que não apresentam o espaço mínimo de 67 cm, 

conforme indica Quevedo (2002), e 100 cm para acoplar equipamentos, 

conforme indicam Dul e Weerdmeester (2012), pois os seniores, a princípio, 

não utilizavam a cadeira de rodas, mas apenas bengalas e muletas. As 

cadeiras da sala e cozinha devem ter braços, para maior segurança e facilitar 

o ato de levantar e o sentar, além de possibilitar o acoplamento do sênior às 

mesas. 
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Podemos facilmente notar a aplicação do Design Inclusivo em um lar 

coletivo, conforme o exemplo explorado na Figura 93, correspondente a um 

ambiente doméstico em uma cozinha americana29.  

 

Na imagem, os corredores são alargados em forma circular, facilitando a 

mobilidade e o uso de equipamentos de assistência. Uma bancada 

centralizada com dois níveis de altura fornece maior espaço de uso e 

agilidade. A bancada possui tampo de mármore arredondado, puxadores 

grandes nas gavetas e acesso a uma tomada lateral.  

Outro ponto importante, refere-se ao uso de layouts inteligentes dos 

cômodos, móveis e objetos para ajudar o sênior na memorização dos 

objetos, roupas e comida, por exemplo, ou o agrupamento de tipos de 

utensílios e produtos em categorias de usos, como a geladeira com acesso à 

 

29 Foto da empresa Eskaton Senior Independent Living, In: Farber et al. (2011). Fundada em 
1968, Eskaton é uma organização sem fins lucrativos baseada na comunidade que serve 
seniores na área de Grande Sacramento – Florida, EUA. Sua missão é melhorar a qualidade 
de vida dos seniores por meio da inovação na saúde, habitação e serviços sociais. 

Figura 93. Cozinha acessível. 
Lar de Sacramento, Califórnia, 
EUA. Fonte: Farber et al. 
(2011) 
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água e próxima ao freezer e o micro-ondas próximo e acima do fogão (Figura 

93). Dessa forma, organiza-se por tema, conteúdo ou função desejada. 

Indica-se um espaço próximo à janela para cadeirante ou para sênior com 

equipamentos de locomoção.  

A altura de bancada para a cozinha deve ser no nível dos cotovelos do sênior 

sentado, entre 64 cm e 89 cm de altura, e para na altura dos cotovelos em 

pé, entre 93 cm e 118 cm. Assim, aconselha-se o uso de dois planos, que 

possam permitir ao usuário uma escolha de dois níveis de acordo com suas 

tarefas, preferências e conforto ao preparar uma refeição (AARP, 2007). 

Para Freitas et al. (2016), as janelas amplas devem ser pensadas para arejar 

os ambientes, além de conectar o sênior com a natureza externa para tornar 

o local mais agradável. Nesse sentido, como forma de aumentar o nível de 

satisfação e provocar uma melhor conexão emocional entre o sênior e a 

casa, ainda é preciso explorar mais os espaços de lazer, prever áreas com 

jardim, área verdes de convivência social e ambientes que tragam maior 

relação com o exterior por meio de amplas janelas zenitais ou laterais, em 

que o sujeito consiga tomar banho de sol de forma plena, evitando, assim, 

ambientes escuros e confinados.  

A maioria das soluções para ambientes projetados para seniores sugerem 

um aumento do espaço de circulação, aberturas para a luz solar, vista 

interessante e elementos de decoração que possam gerar processos de 

identificação, a fim de se evitar um Design “institucionalizado” e reforçar o 

conceito de aging at home (Quevedo 2002). Um bom exemplo é a área 

explorada do jardim interior do Lar Casa de Magalhães30 em Portugal pelo 

arquiteto Hugo Carvalho Araújo em 2010 (Figura 94). 

 

30 O Lar Casa de Magalhães é uma instituição particular de solidariedade social que oferece 
um leque variado de serviços de forma a apoiar a população idosa na satisfação das suas 
necessidades.  Foi implantado na Ponte de Lima, Portugal, em 2010.  
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As cortinas ou persianas favorecem o conforto térmico e luminoso (Leite, 

2010) porque é importante manter a intensidade luminosa de acordo com 

as atividades do cuidador ou do sênior. Os ambientes devem ter controle de 

luz ambiente entre 200 lx. até 750 lx. para atividades normais (Dul e 

Weerdmeester, 2012). Sugere-se ainda o uso de dimmer para controle de 

intensidade da luz para cada atividade (refeições, leitura, medicação) e na 

varanda sugerem-se aberturas para a luz solar de no mínimo 2 m². 

Por fim, em relação aos níveis de ruídos, recomenda-se a instalação do 

isolamento acústico nos ambientes, para uma exposição entre o que define 

o tom com conversas em voz alta a 50 cm de distância – 80 dB (A) e um 

ambiente doméstico calmo com 30 dB (A), o que evita ruídos que perturbem 

a comunicação e o descanso do sênior (Quevedo, 2002, Dul e 

Weerdmeester, 2012). 

 

 

Figura 94. Lar Casa de 
Magalhães. Ponte de Lima, 
Portugal. Fonte: Arch Daily 
(2010) 
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5.3.2 Equipamento de auxílio 
 

Por meio da análise do mercado, do mapeamento dos contextos doméstico, 

urbano e institucional e da análise empática foi desenvolvido um quadro de 

recomendações que serve como um guia inicial para designers projetarem 

bengalas e muletas (Quadro 8). Os valores foram retirados de medidas 

antropométricas de ingleses adultos31 entre 19 e 65 anos (Dul e 

Weerdmeester, 2012, p. 23) considerando a diferença entre o percentil do 

homem alto (95%) e da mulher baixa (5%) em posição ereta. Dessa forma, 

engloba-se cerca de 90% da população para um produto assistivo. 

 

Quadro 8. Recomendações para um produto assistivo anti-estigma 

 

31 Não foi encontrado dados antropométricos atualizados de adultos portugueses. 

32 Dimensão do comprimento do antebraço calculado através da altura do cotovelo, altura 
do centro da mão e comprimento da mão. 

Contextos Recomendações 

      
Geral 

 
 
Ergonomia 
 

Apoio de antebraço 
 

 

 
a)  Dimensão do comprimento do 
apoio deve ter variação de 6 cm. 
Entre 19 cm até 25 cm de 
comprimento.32 
 
b) Dimensão da largura do apoio deve 
ter variação de 2,5 cm. Com largura 
mínima de 7 cm e largura máxima de 
9,5 cm. 
 
c) Ter uma área para furo do fio da 
alça, de no máximo 0,5 cm. 
 
d) A alça de pulso ou braçadeira deve 
proporcionar a utilização livre das 
mãos para o sênior. 
 

Ajuste do apoio de 
antebraço a) O ajuste deve ser intuitivo, de fácil 

localização (contraste). 
 
b) Sistema de pressão por dedo, 
alavanca ou mecanismo de ajuste 
deslizante (manejo fino ou grosseiro). 
 
c)  Ser facilmente ajustável e preciso 
para o sênior. 
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33 Dimensão da largura da palma da mão. 

34 Dimensão do diâmetro calculado através das medidas de comprimento da mão. 

Apoio de mão 
 
 

 
 
 
 
 
 

a) Dimensão do comprimento do 
apoio deve ter variação de 2,5 cm. 
Entre 7 cm até 9,5 cm de 
comprimento33. 
 
b) Dimensão do diâmetro entre 5 cm 
até 6,5 cm34. 
 
c) Forma para acoplar os dedos da 
mão com 1 curva superior e 3 curvas 
inferiores (anatomia da mão). 
 
d) No final da pega ter um excesso 
circular ou oval de no mínimo 2 cm 
de altura para evitar que a mão 
escorregue durante a sustentação. 
 
e) Possuir espuma amortecedora ou 
outro mecanismo de absorção de 
impacto que evite a síndrome do 
túnel do carpo, subluxação do 
tendão. 
 
f) O material deve ser macio, 
antideslizante e que facilite a 
circulação do ar. 

Ajuste do apoio de mão 
 

 
 

a) O ajuste deve ser intuitivo, de fácil 
localização (contraste), preciso e leve 
(manejo fino). 
 
b)  Sistema de pressão por dedo, 
alavanca ou mecanismo de ajuste 
deslizante (manejo fino ou grosseiro). 
 
c) Ser facilmente ajustável e preciso. 

Tronco 
 

 

a) Dimensão de diâmetro conforme a 
indicação de uso e peso, variando de 
2 cm até 4 cm. 
 
b) Suportar no mínimo 120 kg de 
pressão, sem amassar ou quebrar o 
tronco. 
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35 Dimensão entre a diferença das medidas entre a altura do quadril e a altura da palma da 
mão em posição ereta. 

Ajuste do tronco 
 

 
 

a) Possibilitar um ajuste mínimo de 
34 cm para atingir a altura do apoio 
da mão entre 66 cm até 100 cm.35 
 
b) O ajuste deve ser intuitivo, de fácil 
localização (contraste). 
 
c) O ajuste realizado através de 
pressionamento deve ter um 
diâmetro mínimo 0,5 cm (pino de 
bloqueio). 
 
d)  Sistema de pressão por dedo, 
alavanca ou mecanismo de ajuste 
deslizante (manejo fino ou grosseiro). 
 
e)  Ser facilmente ajustável e preciso. 

Ponteira 

a) Deslizar quando não estiver 
apoiado ao solo. 
 
b) Articulada ou retrátil para 
amenizar ruídos quando não estiver 
apoiada ao solo. 
 
c) Curvatura de raio entre 8 cm até 12 
cm. 
 
d) Sistema anti-impacto como 
amortecedores de forças. 
 
e) Sistema antiqueda condicionado 
pelo usuário. 

 
Tecnologia    

a) Sistema com aviso de degraus ou grandes desníveis. 
 
b) Sistema com aviso de diferença de força (assimetria) em 
produtos pares. 
 
c) Sistema com aviso para correção da posição da mão/pulso no 
apoio de mão. 
 
d) Sistema com aviso para correção da posição da ponta em 
relação ao corpo do usuário. 
 
e) Sistema com aviso para correção da altura do pulso em 
relação à altura. 
 
f) Sistema para carregamento de celular, tablets e pequenos 
aparelhos via USB. 
 

    Estética 
a) Possibilitar personalização da alça, do apoio, do tronco e da 
ponta. 
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b) Possibilitar fio customizável para sistema antiqueda. 
 
c) Possibilitar capas com variedades de cores e texturas. 
 
d) Material das partes que não enferruja ou se deteriore com o 
tempo. 

C. Doméstico 

a) Suporte para fixar o equipamento na posição vertical. 
 
b) Sistema para fixar o equipamento em cadeiras ou na mesa. 
 
c) Ponta antiderrapante de acordo com o piso. 

 
C. Urbano 

a) Ter uma suspensão para sacos, sacolas e bolsas (ganchos ou 
sistema retrátil). 
 
b) Ter uma área para guardar o celular. 
 
c) Ter uma área para guardar documentos. 
 
d) Ter uma área para pequenos objetos. 
 
e) Ter uma área para acoplar o guarda-chuva. 
 
e) Ser retrátil/diminuir em situações de pouco espaço como 
carro e ônibus. 
 
f) Ter uma capa de proteção para viagem e transporte 
 
g) O par de muletas deve proporcionar um acoplamento entre si, 
para permitir o transporte e acessibilidade em espaços menores. 
 
h) Ter áreas refletivas na frente, nos lados e atrás para torná-lo 
visível de todas as direções em caso de passeios noturnos. 
 
i) Ter um mecanismo de descanso para os joelhos para longas 
caminhadas. 

C. Institucional 

a) Suporte para fixar o equipamento na posição vertical. 
 
b) Sistema para fixar o equipamento em cadeiras ou na mesa. 
 
c) Suporte para identificar o equipamento de cada usuário ou um 
mecanismo para personalizar o equipamento assistivo. 
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5.4 Prática projetual  

5.4.1 Capa anti-estigma Walk ID 
 

Com a identificação da origem dos problemas, foi elaborado um projeto com 

foco na personalização, melhorando a experiência com o equipamento de 

auxílio. A proposta foi produzir um conjunto de capas impressa em 3D para 

bengalas e muletas que promova a expressão da heterogeneidade humana 

e fomente a identidade individual, de modo mais ativo, acessível e 

prazeroso, articulando significados com emoções (Niemeyer, 2008).  

Sustenta-se que o Design emocional pode melhorar a experiência dos 

seniores em três níveis de atuação: visceral, comportamental e reflexiva 

(Norman 2006). Além disso, um equipamento que encoraje e facilite a 

construção de identidade também direciona a satisfação de prazeres sociais 

através da interação social (Jordan, 2002), diminuindo a carga simbólica do 

estigma e inserindo o produto numa lógica cultural de consumo-uso-

interação. Nesse sentido, a personalização pode ser de grande valia, pois 

possibilita articular conexões entre o produto e o usuário (Govers e 

Schoormans, 2005).  

A seguir são descritas cinco qualidades levantadas durante a investigação 

empírica e que serviram como parâmetro (briefing) para o desenvolvimento 

do projeto: 

 
1) Promover uma conexão emocional profunda com o sujeito – dimensão 

simbólica do produto (significado, sensações e emoções) como uma 

extensão da personalidade do usuário. 

2) Espera-se que a identidade promovida pelo projeto seja incorporada pelo 

próprio usuário. 

3) Aumentar a confiança, aceitação, empoderamento e uma maior 

percepção sobre seu equipamento. 
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Figura 95. Ideia trabalhada a 
partir do diário de campo: 
Bengalas de apoio por 
antebraço junto com pega de 
mão. Com base alargadas e 
bolsa para objetos, a 
personalização seria por meio 
de capas cilíndricas com 
estampas de tecido e zíper 

4) Inovação pela estética: explorar padrões de textura, cor e forma 

diferentes dos tradicionais formatos de equipamentos de auxílio.  

5) De acordo com humor do usuário, configurar esquemas de encaixe 

conforme gosto da cor, roupa e acessórios. 

 

As ideias de projeto surgiram na pesquisa em campo de acordo com o diário 

de desenhos. Dessa maneira, entre as várias soluções para a prática 

projetual, como os desenhos de bengalas e muletas36, o conceito inicial das 

capas aplicáveis ao objeto foi mais sedutor do que projetar um equipamento 

completo, com toda sua estrutura e com estampa de tecido conforme 

elaborado a Figura 95. 

Neste processo de escolha, a ideia selecionada do diário de campo (Figura 

95), ajudou a construir o conceito inicial do projeto (Figura 96), pois foi 

inspirado na ideia de transformar uma capa de tecido em uma capa 3D. Isso 

porque, devido ao fato que as capas avulsas, ao contrário de um 

equipamento inteiro em 3D, podem ser aplicadas a qualquer produto 

assistivo sem a necessidade de se pensar um produto especial para uma 

capa específica. Ademais, devido a limitação do tamanho da impressora em 

3D e as restrições da pandemia do COVID-19, a segunda opção foi mais viável 

para produzir em pequena escala.  

 

36 Durante o processo de observação e coletada de dados dos contextos doméstico, urbano 
e institucional (2016, 2017 e2018 ), foram registradas ideias projetuais para a investigação 
através de um dário de campo pessoal do investigador com a finalidade de propor soluções 
mais empáticas. 
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Após a concepção da ideia inicial do projeto, foi organizada uma fase de 

observação da modelagem livre e experimental com objetivo de adequar 

altura, curvatura e espessura do produto, conforme a usabilidade 

(motricidade fina e média), bem como planejar a estética da capa (Figura 

97).  

Figura 96. Conceito inicial 
de capas anti-estigma 

aplicado ao equipamento 
de auxílio – personalização 

pela cor através de um 
conjunto de encaixe de três 

peças em 3D 
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Como próximo passo, após a fase de modelagem experimental, foi definido 

um padrão de tamanho para o objeto, para que então pudesse trabalhar o 

design da superfície. Conforme registrado na Figura 98, as medidas da capa 

ficaram com 200 mm de altura e um raio interno de 11 mm. 

Após a definição das dimensões básicas, por se tratar de uma pesquisa 

similar, foi desenhado cinco conceitos de peças inspirados na metodologia 

desenvolvida por Bispo (2018), que afere sentido estigmatizante ou 

antiestigmatizante de um produto, com base na análise do campo semântico 

(Krippendorf, 2006). Nesse contexto, conforme Figura 99, as palavras 

selecionadas e pensadas nos desenhos para as capas anti-estigma para o 

envelhecimento foram: “forte” em oposição a “frágil”, “elegante” em 

oposição a “ridículo”, “sexy” em relação a “nojo”, “leve” em relação a 

“pesado”, “alegre” em relação a “triste”. 
Figura  98. Desenho técnico. 
Dimensões básicas da capa 
anti-estigma (mm) 

Figura 97. Modelagem 
experimental em Cleay 
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Figura 99. Design para o 
envelhecimento: Cinco 

conceitos de capas anti-
estigma para equipamentos 

assistivos (forte, elegante, 
sexy, leve e alegre 
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O projeto Walk-ID foi projetado para ativar variados sentimentos, como o 

de pertencimento pela personalização, a companhia emocional do produto, 

a estimulação de prazer, afeto, conforto e segurança dos equipamentos de 

auxílio. A marca e a embalagem foram pensadas de acordo com o conceito 

das cinco capas. Dessa forma, optou-se por visualizar o produto dentro da 

embalagem, situando-os e destacando as cores em contraste com o branco 

da caixa (Figura 100). 

 

O exercício deste projeto foi repensar os modos de subjetivação sobre um 

determinado produto, promovendo a funcionalidade sem perder o conforto 

e a atração visual. Com isso, visou-se dissolver o que se chamou até aqui de 

estética médico-hospitalar, tão presente nos ambientes e produtos 

destinados a esse grupo. Pensar outras maneiras de vivência do 

envelhecimento através do Design Inclusivo, é também, repensar os 

produtos de apoio, deslocando seu significado patologizante e desviante. 

 

 

 

 

Figura 100. Conceito final: 
embalagem com aplicação da 
marca “Walk ID – Vista sua 
bengala” 
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5.4.2 Modelos em 3D printing 
 

Após a modelagem final em software SolidWorks 2020, as configurações de 

impressão foram definidas através do software Cura 4.7 para a impressora 

Ultimaker S3. Nessa primeira fase, foram realizadas cinco provas de 

impressão37 em PLA (ácido poliláctico) branco e preto para avaliar a 

resistência da peça, sua usabilidade ao encaixar no produto assistivo e a 

leveza da peça.  

Como apresentado na Figura 101, as primeiras provas também serviram 

para perceber o encaixe entra as peças e existia alguma transição contínua 

entre as capas impressas. Como resultado, pode-se contatar que as capas 

iniciais apresentaram bom aspecto estético e continuação entre as peças, 

entretanto, a flexibilidade do encaixe na bengala ainda era frágil e a peça 

apresentava rachaduras quando acoplada à bengala pelos usuários (n=5). 

 

 

37  As impressões das peças em 3D ocorreram no laboratório IDIoT.LAB na Universidade de 
Aveiro (DeCA) em 2020. 

Figura 101. Teste para 
experimentar flexibilidade, 

resistência e estética: material 
PLA. Da esquerda para direita: 
capas sem aplicação de design 
de superfície, capa preta com 

design de superfície e capa 
branca com design de superfície 

(espessura da parede de 0.50) 
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Após ajustes no Cura, foi estabelecido um ponto de equilíbrio entre a 

flexibilidade, a resistência e a estética da impressão das capas (Figura 102). 

Dessa forma, as configurações com melhores resultado para a 

funcionalidade e estética foram: espessura da parede (0.55), velocidade da 

impressão (80), velocidade da parede (52) e o valor do preenchimento 

interno (0%). 

 

 

 

  

  

  

 

  

 

 

 

Outras configurações de ajuste não foram necessárias para o estudo de 

impressão em 3D. Dessa forma, foi mais promissor manter três camadas 

para a impressão de cada capa, pois essa configuração forneceu maior 

resistência ao produto.  

No total, foram impressas quatro capas por conceito, totalizando 20 capas. 

Com exceção do conceito “forte” e “elegante”, as capas também foram 

pintadas com spray para plástico (vermelho, azul e amarelo), o que 

incorporou mais brilho e apagou consideravelmente as ranhuras 

(imperfeições) feitas por cada camada da ponteira da impressora (Figura 

103). 

Figura 102. Teste de 
impressão em PLA das capas 
anti-estigma: a esquerda a 
capa com o conceito forte em 
branco, na direita, a mesma 
capa em preto 
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Na última fase, as peças foram experimentadas por 27 seniores 

frequentadores do ateliê de Artes Triunfo da Cor do Porto, a fim de averiguar 

inicialmente a flexibilidade da peça, sua resistência e estética (ver capítulo 

5.4.3. Análise Semântica do Produto).  

O teste foi realizado em grupos reduzidos de pessoas (máximo) 5, junto com 

uma professora do espaço, que auxiliou no processo de vestir os 

equipamentos, bem como, introduziu um jogo lúdico para descontrair os 

sujeitos com a bengala fazendo “pose” (modelo) para foto. Após esse 

momento, os seniores puderam comentar suas experiências com as capas 

(Figura 104). 

 

Figura 103. Capas anti-estigma 
impressas em 3D (PLA). Da 

esquerda para direita: forte 
(preto), elegante(branco), 

sexy(vermelho), leve (azul) e a 
alegre (amarelo) 
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Em relação à funcionalidade, na fase de observação do uso das capas, apesar 

de conseguirem encaixá-las, alguns seniores sentiram dificuldade e 

reclamaram do manuseio, pois sentiram dificuldade ao fazer a pressão do 

acoplamento, ao ponto de pedir auxílio de outra pessoa para concretizarem 

a ação (n=5).  

No que tange à satisfação das capas, no geral, os usuários gostaram da ideia 

e se sentiram confortáveis com o produto (n= 23). Entre os usuários que não 

gostaram (n=5), indicaram a dificuldade do encaixe como um fator 

determinante (n=5), além da textura do plástico (textura da impressão em 

3D) não os agradarem (n=3), preferindo madeira ou metal. 

Figura 104. Participantes 
exibindo o projeto Walk – ID: à 
direita a capa com conceito 
“Elegante”, à esquerda a capa 
com conceito “Alegre” 
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A combinação foi um item que se destacou nas entrevistas (n=18), 

mostrando o interesse em usar o equipamento também como um produto 

da moda, remetendo ao estilo e ao gosto, e utilizando a roupa com o mesma 

cor ou tom do produto. Já em relação ao contraste entre a roupa e o 

equipamento assistivo (n=9), os sujeitos se mostraram menos interessados 

porque, para a maioria, destacar o objeto não é desejável, prefiram, assim, 

combinações mais simples e iguais às capas. 

Como exemplo para visualizar às composições entre a roupa e as capas anti-

estigma Walk-ID foi feito um ensaio com três usuários aptos a escolher uma 

roupa que combine com uma capa de sua escolha, independente da textura 

ou do tecido, de forma livre e espontânea (Figura 105).  

Houve boa aceitação do grupo entrevistado em relação ao projeto, o estudo 

aponta uma aceitação acima da média, considerando a satisfação do 

produto em relação a flexibilidade dos modelos em 3D (n=23). Ao 

experimentar as capas, os usuários conseguiram efetuar a atividade com 

baixa frequência de erro (n=3), além do estudo evidenciar baixa dificuldade 

para terminar a tarefa (n=5) e baixo nível de queixa sobre a textura (n=3). 

Por fim, as capas impressas ajudaram a construir um cenário menos 

estigmatizante, aliando moda e design de produto. A percepção dos sujeitos 

aponta que o produto é interessante, desejável e intuitivo, contudo, ainda 

segundo os usuários, o produto pode ser melhorado no que tange à textura 

e à resistência. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 105. Capa anti-estigma e 
moda: exemplo de combinação 
de cores entre as capas Walk-ID 
e a roupa do usuário 
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5.4.3 Análise Semântica do Produto 

 

A análise semântica do produto é uma metodologia desenvolvida para aferir 

o sentido estigmatizante ou antiestigmatizante de um produto com base em 

polos de palavras opostas (Bispo, 2018). Dessa forma, é possível criar uma 

rede de conotações, um campo lexical ou um diferencial semântico que são 

atributos, adjetivos ou características fundamentais percebidas pelos 

usuários de forma bipolar (Osgood, Suci e Tannenbaum, 1967, Kess 1992, 

Herzog, 2010,).  

Segundo Krippendorf (2006), ao analisar um produto pela análise semântica 

é indicado um recurso de pares de palavras opostas, pois é possível construir 

um mapeamento mais coeso, de fácil interpretação e mais sensível as 

diferenças entre os objetos.  

Como protocolo de análise (apêndice F), o inquérito exibiu a imagem de seis 

produtos (isolados), em ordem aleatória e com fundo branco, para evitar 

comparações com a imagem do produto anterior (Bispo, 2018).  

A idade dos seniores entrevistados (n= 27) variou entre em 53 anos e 74 

anos, com predominância do sexo feminino, contabilizando 63,9%, ante 

37,1% do sexo masculino (M= 63,7 e DP= 7,4). Dentro da amostra, 41,8% dos 

sujeitos responderam que nunca usaram uma bengala e 59,2% responderam 

que usam bengalas. 

Cada campo semântico foi representado por 12 polos de palavras: do lado 

direito do campo semântico foram exibidas as características negativas 

(estigmatizantes) e do lado esquerdo foram dispostas as características 

positivas (antiestigmazantes). Como forma de análise, quando a área total 

apresenta mais um lado que o outro, conclui-se, em média, o potencial do 

produto ser estigmatizante ou não pelos inqueridos. Para fins comparação, 

nas próximas páginas serão apresentados a imagem de cada produto 

seguido do seu campo semântico. 
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Figura 106. 
Representação do campo 
semântico da bengala de 
alumínio: a área em azul 

apresenta mais 
conotações 

estigmatizantes, com o 
destaque das palavras 

“velho”, “dependência” e 
“doença”,” triste”, 

“frágil” e “vergonha” 
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Figura 107. 
Representação do 
campo semântico da 
capa “Forte”: a área em 
azul apresenta mais 
conotações 
antiestigmatizantes, 
com o destaque das 
palavras “autonomia”, 
“forte”, “orgulho”, 
“útil” e “confiança” 
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Figura 108. 
Representação do 

campo semântico da 
capa “Elegante”: a área 
em azul apresenta mais 

conotações 
antiestigmatizantes, com 
o destaque das palavras 

“orgulho”, “ágil”, 
“elegante” e “leve” 
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Figura 109. 
Representação do 
campo semântico da 
capa “Sexy”: a área em 
azul apresenta mais 
conotações 
antiestigmatizantes, 
com o potencial 
destaque das palavras 
“jovem”, “energia” e 
“sexy”   
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Figura 110. 
Representação do 

campo semântico da 
capa “Leve”: a área em 

azul apresenta mais 
conotações 

antiestigmatizantes, 
com o potencial 

destaque das palavras 
“elegante” e “leve” 
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Figura 111. 
Representação do 
campo semântico da 
capa “Alegre”: a área 
em azul apresenta 
mais conotações 
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com o potencial 
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Na figura do campo semântico da bengala de alumínio (Figura 106), nota-se 

claramente conotações, em média, negativas, considerando-se, assim, um 

equipamento com potencial estigmatizante. Os valores mais negativos 

(acima de 30%) foram respectivamente as palavras: “velho” (47%), 

“dependência” (43%), “doença” (39%) e “triste” (39%). Contudo, o produto 

aponta um valor significativo nas palavras com conotações positivas no item 

“útil” (53%) e “leve” (44%). Com esses dados pode-se aferir que, apesar da 

do discurso estigmatizante, o material de alumínio carrega um sentindo em 

média de utilidade e leveza para os seniores entrevistados. 

Em contraponto, a capa com conceito “Forte,” em preto (Figura 107), 

apresentou mais palavras positivas, com destaque na área do campo 

semântico para: “autonomia” (45%), “útil” (45%), “forte” (44%), “orgulho” 

(43%), e “confiança” (44%). Por outro lado, pode-se observar um indício de 

associação da forma e cor com a palavra estigmatizante “pesado”, que 

recebeu 31%. Isso demostra o potencial da capa preta de transformar a 

percepção dos sujeitos, associando a bengala ao peso, imputando, assim, 

um sentido, negativo. 

Em relação à capa com conceito “Elegante”, em branco (Figura 108), as 

palavras com conotações positivas que se destacaram foram: “elegante” 

(45%), “orgulho” (38%), “leve” (38%) e “ágil” (36%).  Isso demostra um 

indício que a forma e a cor da capa branca têm o potencial de atribuir 

positividade à bengala, sem conotações negativas relevantes. Suspeita-se 

que o fato do branco estar, culturalmente, associado à “leveza” e à “paz” no 

Ocidente, o que pode ter impactado nos resultados desta análise. 

Já o campo semântico da capa com conceito “Sexy”, em vermelho (Figura 

109), evidenciou também conotações de palavras positivas, como as 

palavras “autonomia” (38%), “jovem” (35%), “sexy” (35%) e “energia” (31%). 

Não houve indicações de palavras negativas para esta capa, assim, este 

produto ressalta seu potencial de positivação da bengala de alumínio, dando 

um sentido de vigor e sedução. 
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A capa com conceito “Leve”, em azul (Figura 110), representou no seu 

campo semântico uma área com potencial positivo e, as palavras que se 

destacaram, foram, respectivamente, “leve” (37%) e “elegante” (33%). A 

capa azul não apontou nenhuma palavra com conotação negativa 

significativa. Nesse sentido, pode-se aferir que esta capa também tem um 

potencial de desestigmatizar a estética do alumínio sem posicionar a 

bengala como um produto pesado e antiquado. 

A última capa analisada, com conceito “Alegre”, em amarelo (Figura 111), 

foi conotada às palavras positivas de “energia” (42%), “jovem” (33%) e útil 

(30%). Isso demostra que a capa amarela tem o potencial de minimizar o 

sentido estigmatizante da bengala de alumínio, sem perder seu caráter de 

utilidade. Os outros polos não foram expressivos para a análise. 

De modo geral, as capas analisadas apresentam conotações mais positivas 

do que negativas, se comparadas à bengala de alumínio, uma vez que a área 

dos campos semânticos aponta mais para o lado esquerdo do gráfico. 

Ademais, salienta-se que as capas produziram um efeito redutor do estigma 

percebido pelos entrevistados, devido ao fato de que nenhum item, com 

exceção da capa preta, passou do índice radial estigmatizante de 20%.  

As capas testadas indicaram uma redução do estigma percebido, 

obliterando a estética médico-hospitalar. Entretanto, devem ser 

aprimoradas para atingir um maior valor em média para a área do campo 

semântico à esquerda, pois nenhuma capa ultrapassou a linha de radial de 

50% do campo. Além disso, o material de alumínio possui um alto valor de 

utilidade (53%) e leveza (44%) que nenhuma das capas atingiu. Isso 

demostra, a forte associação do material criado historicamente como algo 

prático e leve, assunto que foi debatido na análise de conteúdo, quando se 

examinou o elevado sentido da função prática das bengalas e muletas. 

Assim, como alternativa, deve-se investigar outras formas e cores, como por 

exemplo, campo semântico de bengalas coloridas em alumínio.  

Em última análise e, de modo a cruzar os dados, foi perguntado sobre a 

preferência estética das bengalas. Conforme Figura 112, as três bengalas 
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mais votadas em média foram as bengalas com capas anti-estigma. Entre os 

produtos avaliados, os que obtiveram o maior índice e, acima de 50%, foram 

respectivamente: a bengala branca com conceito “Elegante” (70,4%), a 

bengala vermelha com conceito “Sexy” (66,7%) e a bengala azul com 

conceito “Leve” (63%).  Isso demostra que as capas escolhidas pelos sujeitos 

são as que não apresentaram nenhuma área estigmatizada significativa no 

campo semântico (acima de 30%). 

 

 

Já as três bengalas com menos votos em média foram a bengala de alumínio 

(18,5%), a capa com conceito “Forte” em preto (44,4%) e a capa com 

conceito “Alegre” em amarelo (37%).  Com esses dados, pode-se aferir que 
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Figura 112. Preferência 
estética dos sujeitos: 

As capas anti-estigma 
“Elegante”, “Sexy” e 

“Leve” foram as 
preferidas entre os 

sujeitos entrevistados 
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o sentido estigmatizante do alumínio em conotações com os índices 

significativos de “velho” (47%) e “dependência” (43%) podem ter sido 

cruciais nas escolhas dos sujeitos, bem como, o sentido significativo da 

palavra estigmatizante “pesado” para capa preta (31%).  Além disso, há um 

indício das palavras “ridículo” (18%) e “vergonha” (17%), para a capa de cor 

amarela, como fatores que influenciaram na escolha dos sujeitos nessa 

amostra, visto que o amarelo e a forma da capa “Alegre” chamam 

demasiada atenção, se comparada as outras. 

Sobre a aplicação do teste, devido à dificuldade de compreensão da 

avaliação semântica do produto, os seniores precisavam de ajuda para 

preencher o formulário (n=9). Dessa forma, é importante trabalhar com 

escalas mais simples com apenas três opções de níveis dentro de um eixo de 

palavras, ao invés de sete opções. 

Ainda sobre as “palavras”, é interessante observar que o conceito designado 

a cada uma das capas pode ser observado na análise semântica. Assim, a 

hipótese inicial de se projetar pensando uma característica positiva foi 

comprovada, porque as capas apresentaram um valor significativo para seu 

conceito antecipadamente formulado, além de serem preferidas em relação 

à estética médico-hospitalar da bengala de alumínio. Isso pode ser explicado 

pela psicologia das cores, pois elas mudam os sentidos percebidos no design 

do produto, produzem impressões e potencializa o lado mais positivo do 

equipamento de auxílio (design visceral) de acordo com o que cada cor 

representa na sociedade (Farina, Perez e Bastos, 2011). 

Por fim, uma questão crucial que se pode extrair dessa avaliação é conceber 

projetos que ofereçam uma gama de opções, além da percepção de 

“discreto” (capa preta) e a “atenção” (capa amarela) do usuário. Sem perder 

seu sentido de utilidade e leveza, características fundamentais para um 

projeto sobre bengalas ou muletas, permitindo assim, um conceito para 

cada ocasião.  
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   CONCLUSÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 113. Ambientalização da capa anti-estigma Walk - ID: 
Conceito “Leve” impresso em tecnologia 3D (cor azul) 
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Heterotopias: Outros designs 
 

“Os homens sonharam com máquinas 
libertadoras. Mas não há, por definição, 
máquinas de liberdade. O que não quer dizer 
que o exercício da liberdade seja totalmente 
insensível à distribuição do espaço…”38 

 

Michel Foucault. Space, Power, and Knowledge, 1982. 

 

Os desafios para o envelhecimento implicam aprofundar e sistematizar o 

conhecimento sobre os novos seniores, sobre os seus comportamentos e as 

suas necessidades, tendo em conta a heterogeneidade das experiências que 

muitas vezes diferencia grupos dentro da própria geração. Tais desafios 

passam também pela necessidade de se projetar pensando na autoestima, 

no cuidado de si, reposicionando a subjetividade sênior, revertendo, assim, 

os preconceitos persistentes, que são, por vezes, perceptíveis e nítidos para 

o designer, contudo, são imperceptíveis para alguns sujeitos ou até velados 

pelos seniores institucionalizados. 

Através da revisão da literatura e da pesquisa em campo, foi apresentado 

uma proposta que aponta novas estratégias para o aprofundamento 

científico entre Design, estigma e envelhecimento. Esse gesto possibilitou 

uma compreensão múltipla da experiência do sênior com o produto, bem 

como examinou a experiência simbólica em equipamentos de auxílio. Dessa 

forma, mediante uma abordagem interdisciplinar, refletiu-se sobre o 

potencial do Design em produzir estigma através da materialidade (bengalas 

e muletas) destinadas ao público sênior. 

Há muito que ser examinado e projetado pelos designers e arquitetos no 

que se refere à capacitação dos espaços para atendimento das necessidades 

dos seniores; nos domicílios, espaços urbanos e lares, promovendo assim, a 

 

38 Tradução livre do autor. 
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acessibilidade, a empatia e o prazer na relação entre o Design e o 

envelhecimento.  

Posto isso, acredita-se que é possível melhorar os espaços e produtos para 

os seniores através do Design Inclusivo e, dessa forma, beneficiar os usuários 

primários, que são os próprios seniores, melhorando a usabilidade nas 

questões que envolvem principalmente a segurança e conforto deles. Do 

mesmo modo que auxilia os usuários secundários, que são os cuidadores da 

área da saúde e a própria família. 

O conceito de “Dispositivo em Design”, explorado nessa investigação, é 

definido por um sistema que produz tanto a visão das coisas, práticas, 

valores e crenças sobre o mundo material, como a identidade dos sujeitos. 

Dessa forma, as bengalas, muletas e andadores destinados aos seniores, 

com sua estética específica, são máquinas que capturam subjetividades, 

conduzem as formas de se existir e as emoções sobre envelhecimento. 

É neste fluxo entre os equipamentos de ajuda, o sujeito-sênior e a sociedade 

que se compreende o campo do de atuação do estigma pela materialidade. 

Ao ponto que esse conjunto de produtos são significados e ressignificados 

ao longo do tempo, efeito dos saberes, como por exemplo a medicina, a 

engenharia e o próprio Design. Nesse sentido, o Design de produtos 

assistivos, condiciona subjetividade, mas também é fruto de encontros e 

práticas. 

Nessa esteira argumentativa, é possível descrever e questionar a variedade 

de objetos inventados para o envelhecimento, reelaborados e classificados 

não apenas em termos de sua funcionalidade; contudo, fundamentalmente, 

pela relação estabelecida através do simbolismo que eles evocam. Existe 

assim, um discurso dos objetos assistivos para seniores, que media a 

produção de um conjunto de significados, na relação de subjetivação, 

operando não somente nas mudanças tecnológicas, como também, em nível 

psicológico e sociológico.  
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Os equipamentos de auxílio articulam um campo de experiências herdadas 

e compartilhadas sobre o envelhecimento, indo além da visão simplista e 

mercadológica de usabilidade em que o produto forneceria apenas um 

pacote de benefícios pela sua função prática – útil e previsível. Eles 

despertam interações ligadas a uma rede de estigma (função simbólica) que, 

são processos, muitas vezes, invisíveis para os baby boomers e mais visíveis 

as novas gerações de seniores.  

Essa mentalidade estigmatizada evocada pelo produto assistivo, refere-se a 

um potencial de discriminação do corpo do sênior, cujo processo foi 

construído, principalmente, a partir dos meados do século XX, com o 

nascimento da estética médico-hospitalar. Infelizmente, essa dimensão 

simbólica ainda hoje é interpretada pertencente apenas ao universo do 

idoso (ser-com-idade) e contribui para o processo social de estigmatização 

deste grupo. 

Esta investigação também é uma provocação para agir de forma 

heterotópica em relação ao processo de ressignificação de produtos para 

seniores, problematizando padrões estéticos estigmatizantes, mas 

produzindo experiências mais hedônicas. O contexto contemporâneo de 

reflexões em torno do processo de envelhecimento parece convergir 

esforços no intuito de evitar o isolamento e o escamoteamento das marcas 

dessa etapa da vida, superando as práticas infantilizadoras e desenhando 

produtos que esvaziem os sentidos estigmatizantes.  

O estigma do Design está relacionado ao arquétipo do equipamento de 

auxílio, sua capacidade de construir subjetividade, a partir da estética 

médico-hospitalar. Assim, foi defendido que a identidade do grupo sênior 

também é construída pela materialidade. Esta identidade acaba por criar 

uma imagem social densamente vinculada ao processo patológico e de 

decadência do corpo sênior. Cabe ao Design também, propor, refletir e 

produzir formas menos estigmatizantes, a fim de se criar experiências mais 

livres. 
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Figura 114. Glam rock: 
Canadianas customizadas pela 
estilista Bea Åkerlund para a 
cantora Lady Gaga no vídeo 
clipe Paparrazzi. Fotos de 
David Lachapelle (2009) 

Posto isso, o equipamento de auxílio não explora todas as suas 

potencialidades enquanto objeto, indicando a falta de atenção do Design 

para este nicho de mercado. Como efeito dessa lacuna, observa-se projetos 

sem direcionamento, problemas relacionados à adaptabilidade das 

condições fisiológicas, níveis de insatisfação ao uso, falta de prazer, empatia 

e ‘’beleza’’ ligada a tecnologia assistiva, em que a função prática (tecnicista) 

está hierarquicamente acima da função estética e simbólica. 

A problematização dos discursos que operam na fabricação desta estética 

médico-hospitalar, com vistas a minimizar ou eliminar estigmas, parece ser 

uma urgência do campo do Design, sobretudo quando focamos nos 

processos contemporâneos ligado ao envelhecimento. É nesse sentido que 

a criação personalizada de equipamentos de ajuda reflete uma tendência 

atual do mercado, pois parece estar mais focada na experiência do usuário, 

em sua interação em nível simbólico, na resistência aos processos de 

sujeição, na superação do estigma social.  

Como abordado no capítulo dois, um indício dessa mudança (a positivação) 

pode ser observado a partir do século XXI, pela moda e o design, sobre as 

novas formas e usos atribuídos ao produto assistivo, principalmente em 

faixas etárias mais novas que pessoas com 65 anos ou mais. Para sintetizar, 

mobiliza-se dois exemplos finais: a canadiana de cristal em estilo glam rock, 

produzida pela estilista Bea Åkerlund para a artista Lady Gaga em seu 

videoclipe de 2009, sobre amor e fama (Figura 114), que evoca um estilo 

sobre o equipamento, articulando outra visão sob perspectiva da 

personalização do Design (lado visceral). 

Já o segundo exemplo aborda a dimensão simbólica do Design desenvolvido 

pela personagem do médico “Dr. House”, que através da interação com sua 

bengala de apoio, comunica sua inteligência, liderança e capacidade 

analítica (Figura 115). Na primeira temporada do seriado da FOX, em 2004, 

o médico acentua sua acidez, seu comportamento rude e totalmente 

honesto através de sua interação com sua bengala de apoio e, desenvolve 
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assim, o lado reflexivo do Design na construção de uma identidade sólida e 

perspicaz. 

 

Ainda provocados pelos pensamentos de Foucault (1979), Goffman (2004) e 

Normam (2008), as contribuições resultantes para o enriquecimento do 

campo teórico e metodológico do Design, especialmente aqueles que 

abordam a relação entre Design, estigma e envelhecimento são: 

 

1. Alterar condicionantes históricos sobre o envelhecimento 

através do Design. 

2. Incluir nichos de produtos ao invés de produtos generalizadores 

e hierárquicos (projetar de acordo com a heterogeneidade do 

processo de envelhecer). 

3. Evitar a estética médico-hospitalar em produtos assistivos. 

4. Compreender o produto pelo usuário sem limitar o design do 

produto assistivo. 

5. Abordar o estigma como tema complexo e avalia-o de forma 

multifacetada (ponto de vista do sênior, cuidador e família). 

6. Questionar os conceitos e discursos advindos de disciplinas já 

estabelecidas sobre a cultura material do envelhecimento 

(medicina, geriatria e gerontologia). 

Figura 115. O poder do 
equipamento de auxílio: 
personagem do seriado 
Dr. House da FOX com 
sua bengala. Fonte:  
Dinizbioetica (2017) 
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7. Construir novas relações mais empáticas entre artefato e 

usuário final (com enfoque no lado visceral e reflexivo do projeto). 

8. Potencializar a resolução de conflitos e a superação de 

preconceitos através do Design Inclusivo. 

9. Perceber como o estigma é associado ao Design dentro de um 

grupo, mas também fora dele, nas cadeias de respostas em nível 

de linguagem, visualidade e ações da sociedade. 

10. Desenvolver produtos assistivos através de polos opostos de 

palavras, ao contrário dos significados negativos. 

 

Os modelos teórico-conceituais, as recomendações e a proposta projetual 

da investigação (capas anti-estigma Walk-ID) abordados nos resultados da 

investigação vieram a dialogar com os pontos citado acima. Os modelos das 

capas em 3D, com conceito “Forte”, “Elegante”, “Sexy”, “Leve” e “Alegre”, 

forneceram em média mais conotações de palavras positivas no campo 

semântico do que as pertencentes à “estética-médico hospitalar” da 

bengala de alumínio.  

Ao se usar uma metodologia mista, obteve-se uma maior validade e 

confiabilidade dos dados devido aos seus múltiplos cruzamentos (Minayo et 

al., 2005). Isso permitiu uma análise aprofundada e o enfrentamento de 

dados de técnicas distintas, propondo resolução para as limitações de cada 

abordagem, de modo a atingir os objetivos propostos no desenvolvimento 

de produtos inclusivos.  

Ao longo dessa investigação, o equipamento assistivo foi analisado em sua 

dimensão simbólica e discursiva, buscando outras formas de ver, de interagir 

e usar o produto, em um conceito de “caminhar com identidade”, com uma 

imagem mais positiva e descontraída sobre o envelhecimento (Figura 116). 
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Para finalizar, constata-se que o Design também é fundamental para 

estabelecer novos paradigmas, conceitos e comunicações outras, diferentes 

do estigma, refletindo sobre projetos para a longevidade, em um eixo para 

a superação do estigma através do campo do Design. 

 

 

Figura  116. Capa anti-estigma 
Walk - ID para bengalas: Conceito 
“Sexy” impresso em tecnologia 
3D (cor vermelha) 
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Perspectivas futuras 

 

A investigação e o desenvolvimento de equipamentos assistivos 

personalizáveis para o sênior são atividades recentes no interior do campo 

do Design. Acredita-se que projetar focado na longevidade seja uma 

oportunidade e uma urgência tanto da indústria, como do meio acadêmico, 

unindo designers, investigadores na área da saúde e empresas locais. 

Apesar dos esforços atuais em mostrar o sênior como “ativo e 

empoderado”, ainda é preciso compreender as coisas do envelhecimento 

por múltiplos fatores, como: as emoções, as experiências estéticas e os 

comportamentos através da interação com os produtos assistivos, antes, 

durante e após o uso com usuários e não usuários.  

Como desdobramentos para futuras pesquisas, por se tratar de uma 

investigação exploratória e progressiva, o processo metodológico pode ser 

replicado em outros contextos de sociabilidade dos seniores. Além disso, a 

Análise Semântica do Produto (ASP) pode ser aplicada com uma amostra 

maior, em vista a acolher aspectos mais amplo dos que tratados neste 

estudo. 

Uma área menos explorada, e percebida a partir da investigação, é a 

integração de pessoas mais velhas em projetos, principalmente da geração 

baby boomers, na qual a ênfase sofreu alterações de testes técnicos com 

usuários para uma maior conexão entre os sentimentos dos sujeitos com 

produtos e ambientes. Este novo paradigma, ampliado apenas nas últimas 

décadas, considera a emoção dos sujeitos e levanta questões sobre qual 

seria a melhor forma de integrar os seniores no processo criativo do Design. 

Vale sublinhar que a impressão em 3D também pode recorrer a outros tipos 

de matérias com qualidade parecida ao PLA, como o ABS ou filamentos de 

plástico que imitam a flexibilidade da borracha. Além disso, os modelos de 

em impressões 3D podem servir como molde para testar outros tipos de 
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matérias como o silicone ou a resina epóxi, criando outros tipos de texturas 

como as superfícies mais lisas, que possuem mais brilho.  

Como forma de ampliar o espectro da investigação, indica-se realizar uma 

avaliação de produtos em alumínio colorido, apontando diferenças e 

aproximações em características positivas e negativas para cada tipo de 

produto (bengala, muleta e andador), bem como perceber se o sentido de 

“utilidade” e “leveza” são alterados conforme variam o material e a cor. 

No que se refere à análise semântica, é interessante trabalhar os dados em 

relação a grupos etários, diagnosticando se existem aproximações ou 

diferenças na percepção do estigma em produtos entre jovens, adultos e 

seniores, visto que, como defendido na investigação, a visão do estigma pela 

materialidade pode partir de um grupo exterior ao grupo dos seniores.  

Outro ponto interessante a ser explorado é a relação dos discursos 

produzidos pelos seniores em comparação a imagem construída dos 

seniores com os equipamentos de auxílio nos meios de comunicação 

(mídias, impressos e revistas), bem como, se existe continuidades ou 

descontinuidades em relação aos significados do uso pelos seniores em 

instituições, lares e grupos. A fim de perceber padrões, brechas, 

singularidades ou diferenças em relação ao poder do Design na produção de 

estigma através da materialidade. 

A influência do tempo presente na elaboração de experiência entre o 

equipamento de auxílio à marcha e o lugar que o sujeito-sênior ocupa na 

sociedade é um desafio para o campo do Design, pois é perceptível novas 

possibilidades de subjetivação com o produto de auxílio em variadas faixas 

etárias, entretanto, nenhum movimento está consolidado e, se trata, assim, 

de acontecimentos recentes na história do Design. Dessa forma, é 

necessário investigar os contextos de uso (urbano, doméstico e 

institucional), entender os estilos emergentes, estar atento à veloz 

transformação da sociedade, analisar o controle sobre os corpos, a vontade 

de personalização e, por fim, avaliar o impacto a longo prazo do projeto 

implementado. 
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APÊNDICES 
Apêndice A: Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

A investigação de doutoramento em Design intitulada “Design para o envelhecimento: a 

dimensão simbólica na superação do estigma em equipamentos de auxílio” desenvolvida 

pela Universidade de Aveiro no Departamento de Comunicação e Arte (DeCa) - Research 

Institute for Design, Media and Culture - ID+ tem como objetivo avaliar os aspectos 

simbólicos, estéticos e de usabilidade do equipamentos de auxílio à marcha. Nenhum dos 

procedimentos será invasivo e não causará desconforto ou risco à sua saúde. Em caso de 

dúvidas, você será totalmente esclarecido pelos responsáveis da pesquisa antes e durante 

a realização do inquérito. 

Eu, __________________________________________________________, concordo em 

participar da pesquisa e entendo que as informações cedidas por mim são confidenciais. 

Dessa forma, autorizo que os dados das respostas sejam apenas para fins científicos e 

acadêmicos. Estou ciente de que sou voluntário e, portanto, não receberei nenhum 

benefício financeiro por participar desta investigação, bem como não terei ônus algum. 

Tenho total liberdade para aceitar ou recusar fazer parte desta pesquisa e sei que a minha 

recusa, em qualquer momento ou circunstância, não acarretará nenhum prejuízo para mim. 

 

 

 

 

Local________, _____ de ______________ de _____ 

 

___________________________________ 

Assinatura 

 

 

 

 

 



272 

 

Apêndice B: Questionário Contexto Urbano 

 

Nome_____________________________________________  Nº _____Data ___/___/____ 
 
1. Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
2. Idade, altura e peso: 
_____________________________________ 
 
3. Escolaridade: 
(   ) Sem alfabetização 
(   ) Ensino básico 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Superior 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
 
4. Você possui algum problema de saúde? 
(  ) Sim   (   ) Não  Se sim, 
qual?:____________________________________________________________ 
 
5. Qual seu nível de dependência? 
(  ) Baixa   (   )Média  (   )Alta 
 
6. Com que frequência você costuma caminhar? 
(  ) Raramente  (  ) Ocasionalmente  (  ) Frequentemente (  ) Quase sempre (  ) Sempre 
 
7. Já ocorreu algum acidente na rua? 
(  ) Sim   (   ) Não  Se sim, Quantos?: 
_________________________________________________________ 
 
8. Qual é o tipo do equipamento de auxílio que você usa? 
(   ) Bengala  (   ) Muleta  (   ) Ambas 
(  ) Mão   (  ) Punho  (  ) Axilar  (   ) Antebraço   (  ) Misto 
 
9. Quanto tempo você usa o equipamento de auxílio? 
Dias:____ Meses:____ Anos:______ 
 
10. Qual é o nível de satisfação do equipamento de auxílio em relação à estética? 
(   ) Péssimo (   ) Muito ruim (   ) Ruim (   ) Indiferente (   ) Bom (   ) Muito bom (   ) Ótimo 
 
11. Qual é o nível de conforto do equipamento de auxílio em relação à pega? 
(   ) Péssimo (   ) Muito ruim (   ) Ruim (   ) Indiferente (   ) Bom (   ) Muito bom (   ) Ótimo 
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Apêndice C: Questionário com os seniores 

 
Nome_____________________________________________  Nº _____    
Data ___/___/____ 
 
1. Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
 
 
2. Idade, altura e peso: 
_________________________________ 
 
 
 
3. Escolaridade: 
(   ) Sem alfabetização 
(   ) Ensino básico 
(   ) Ensino Médio 
(   ) Ensino Superior 
(   ) Especialização 
(   ) Mestrado 
(   ) Doutorado 
 
 
 
4. Profissão, período (h) e reforma: 
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 
5. Explique que doença (s) que 
prejudicam sua mobilidade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 
6. Quanto tempo ocê costuma caminhar 
ficar no Centro de Dia? Gosta de ficar de 
pé? Costuma vir de autocarro? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 
7. Com que frequência você usa 
bengala/muleta? 
 
(  )Raramente  
(  )Ocasionalmente   
(  )Frequentemente 
(  ) Quase sempre  
(  ) Sempre 

 
8. Já sofreu alguma lesão/acidente 
caminhando ao usar bengala/muleta? 
Quantas? 
_________________________________
_________________________________ 
 
 
9. Quais sãos os equipamentos usados 
pelo seniores atualmente? 
 
 
(   ) Bengala     (   ) Muleta    (    ) Ambas 
(    ) Axila 
(    ) Antebraço 
(    ) Mão 
(    ) Pulsos 
(    ) Misto 
 
 
10. Há quanto tempo você usa o 
equipamento? 
(     ) Anos  ____ 
(     ) Semanas ____ 
(     ) Dias ____ 
 
 
11. Você costuma utilizar o equipamento 
quando faz outras tarefas? (cozinhar, 
desporto, jogos). 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
12. Como você considera o equipamento 
de auxílio? 
(   ) Péssimo 
(   ) Muito ruim 
(   ) Ruim 
(   ) Indiferente 
(   ) Bom 
(   ) Muito bom 
(   ) Ótimo 
13. Você em tem orgulho de usar o 
equipamento de auxílio? Por quê?  
_________________________________
_________________________________ 
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14. Como considera confortável ao usar 
no Centro de Dia? 
(   ) Péssimo 
(   ) Muito ruim 
(   ) Ruim 
(   ) Indiferente 
(   ) Bom 
(   ) Muito bom 
(   ) Ótimo 
 
 
 
15. Como você considera confortável ao 
usar em casa? 
(   ) Péssimo 
(   ) Muito ruim 
(   ) Ruim 
(   ) Indiferente 
(   ) Bom 
(   ) Muito bom 
(   ) Ótimo 
 
 
 
16. Como você considera confortável ao 
usar na rua? 
(   ) Péssimo 
(   ) Muito ruim 
(   ) Ruim 
(   ) Indiferente 
(   ) Bom 
(   ) Muito bom 
(   ) Ótimo 
 
 
 
17. Em sua opinião, qual é a fonte da 
origem dos problemas em relação a 
locomoção? Mostre em uma escala de 0 
a -3. 
 
0 (Indiferente), -1 (Ruim), -2 (Péssimo), 
 -3 (Horrível) 
 
(   ) Ambiente  (espaço, corredores) 
(   ) Produto 
(   ) Atividade (caminhar) 
 
18. Quais são os principais pontos de 
dificuldade que você tem em se 
locomover. Quais são os problemas 
observados em cada local? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
19. Quais os objetos que você gosta de 
levar junto quando caminhas? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
20. Quais os pontos que você considera 
mais problemático no equipamento? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
21. Você se importa em usar a 
bengala/muleta no dia a dia? Por quê?  
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
22. Quando você compra um 
equipamento de auxílio, como o escolhe? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
23. Você importa com o preço da 
muleta/bengala? Por quê? Gostaria de 
escolher o preço? Qual? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
24. Você importa com a cor da 
muleta/bengala? Por quê? Gostaria de 
escolher a cor? Qual? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________ 
 
 
25. Você importa com a peso da 
muleta/bengala? Por quê? Gostaria de 
escolher o peso? Qual? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
26. Você importa com o tamanho da 
muleta/bengala? Por quê? Gostaria de 
escolher o tipo de tamanho? Qual? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
27. Você importa com a textura da 
muleta/bengala? Por quê? Gostaria de 
escolher o tipo de textura? Qual? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________

_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
28. Quais os pontos que você mais gosta 
no equipamento? Por quê? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
29. Por fim, tem alguma 
proposta/melhoria para fazer em relação 
ao equipamento de auxílio?  O que acha 
que pode ser feito? 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
Comentários/percepções adicionais do 
sênior: 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
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Apêndice D: Questionário com os cuidadores  

 

Nome_____________________________________________  Nº _____    
Data ___/___/____ 

 

1. Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
2. Idade, altura e peso: 
_________________________________
_________________________________
__________ 
 
3. Especialização: 
_________________________________
_________________________________
__________ 
 
4. Quanto tempo trabalha no instituo e 
na profissão? 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
5. Profissão, turno (h), relação sobre sua 
renda e o que faz (gosta do que faz)? 
_________________________________
_________________________________ 
 
6. Qual sua função neste local de 
trabalho? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
7. Você sente alguma dificuldade sobre 
seu trabalho? Existe stress? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
8. Você possui alguma dor em relação ao 
esforço despendido do trabalho? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
9. Qual é a capacidade máxima do Centro 
ao dia e a noite? Qual tamanho da 
equipe? Existe subsídios do Estado? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
10. Quais são seus cuidados/postura em 
se trabalhar com seniores? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
11. Quanto tempo os seniores ficam no 
Centro? É comum eles dormirem? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
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12. O Centro possui equipamentos 
próprios de auxílio a mobilidade? Quais? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
13. Qual é o quadro social dos seniores? 
Possuem família? Filhos?  
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
14. Os seniores possuem doenças 
mentais? Quantos? E quais? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
15. Os seniores possuem alguma doença 
física? Quantos? E quais? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
16. Como você pode auxiliar a locomoção 
dos seniores quando possuem alguma 
dificuldade? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
17. Quais são as queixas dos seniores em 
relação aos equipamentos de 
mobilidade? O que você observa no dia a 
dia em relação ao uso dos equipamentos 
de auxílio pelos seniores? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 

 
18. Existe algum estigma percebido entre 
os seniores sobre o Centro? Gostam de 
vir ao Centro de dia? Eles se queixam de 
algo? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
19. Os seniores conversam sobre a 
velhice? Fazem comparações? Disputas? 
Aceitam a velhice? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
 
20. Os equipamentos de auxílio 
acentuam o fator da velhice percebida 
pelos seniores? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
21.  Você já presenciou alguma queda de 
algum sênior? Costumam cair? Como foi 
a reação deles? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
 
22. Quantos seniores são dependentes 
do cuidador para locomoção? Como 
auxilia? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
23. E em relação aos equipamentos de 
auxílio? Os usuários se importam com os 
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equipamentos? Eles se sentem bem/mal 
ao usá-los? Eles se queixam sobre os 
produtos de auxílio? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
24. Em sua opinião, qual é a fonte da 
origem dos problemas em relação a 
locomoção dos seniores? Mostre em 
uma escala de 0 a -3. 
 
0 (Indiferente), -1 (Ruim), -2 (Péssimo), 
 -3 (Horrível) 
 
(   ) Ambiente (espaço, corredores) 
(   ) Produto 
(   ) Atividade (caminhar) 
 
25. Quais são os principais pontos de 
dificuldade em se locomover para os 
seniores (ver mapa do Instituto). Quais 
são os problemas observados em cada 
local? 
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
________________________________ 
 

26. Por fim, tem alguma 
proposta/melhoria para fazer em relação 
ao equipamento de auxílio?  O que acha 
que pode ser feito? 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
 
Comentários/percepções adicionais do 
cuidador: 
 
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________ 
_________________________________
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Apêndice E: Protocolo de transcrição das entrevistas 

 

1. As entrevistas foram classificadas conforme a disponibilidade e seleção da coordenadora 
do centro. 
2. As entrevistas começaram com apresentação e perguntas básicas (sexo, idade, altura, 
peso) que não foram transcritas aqui. 
3. Os turnos foram agrupados conforme cada pergunta. 
4. Após cada entrevista, deu-se continuidade com os outros protocolos de coleta de dados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Símbolos utilizados na transcrição 

 

(texto) Comentários ou observações do investigador. 

[   ] Expressões 

… Marcadores de tempo ou de ruptura da fala.                

“  ” Palavras enfatizadas pelo interlocutor(a). 

E.: Entrevistador 

S.: Sênior 

C.: Cuidador 
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Apêndice F: Análise da Interface Física  

 

 

Nome:___________________________________________ N_____Data ___/___/____ 
 
1) Identifique onde há problemas referente ao equipamento de auxílio para o layout 
(disposição), estrutura, morfologia, ajustes, largura, altura e material etc. Depois, 
classifique o nível de satisfação para cada parte da muleta/bengala (-3 até +3). 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

-3 (Péssimo), -2 (Muito ruim), -1 (Ruim), 0 (Indiferente), +1 (Bom), +2 (Muito bom), +3 (Ótimo) 
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(1) Alça (antebraço): 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 Nível:____ 
 
(2) Ajuste da alça:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Nível:____ 
 
(3) Apoio de mão:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Nível:____ 
 
(4) Ajuste do apoio de mão:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Nível:____ 
 
(5) Tronco:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Nível:____ 
 
(6) Ajuste do tronco:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Nível:____ 
 
(7) Ponta:  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
Nível:____ 
 
 
Comentários: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
Observações: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Apêndice G: Análise Semântica do Produto  

 
1. Sexo: 
(   ) Masculino 
(   ) Feminino 
 
2. Idade: 
(  ) 18 – 27   
(  ) 28 – 37  
(  ) 38 – 47  
(  ) 48 – 57  
(  ) 58 – 67  
(  ) 68 – 77  
(  ) 78 – 87   
(  ) 88 +   
 
3. Você usa bengala? 
 
(  ) Sim   
(  ) Não 
 
4. Observação dos sujeitos utilizando as capas para testar a flexibilidade e resistência. 
 
 
5. Apresentação da bengala sem a capa/das bengala com as capas em 3D (cinco conceitos) 
– aleatoriamente.  Após visualizar a imagem defina apenas um valor para cada polo de 
palavras. Quais características o produto lhe transmite? (uma seleção por linha): 
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Legenda dos níveis: +3 (muito), + 2 (médio), +1 (pouco), 0 (neutro) = nenhuma das duas 
palavras, - 1 (pouco), -2 (médio), -3 (muito). 

(Metodologia adaptada através da investigação de Bispo, 2018). 
 
 
 
6. Apresentação da imagem com as seis bengalas – aleatoriamente. Após visualizar a 
imagem, escolha no máximo três bengalas de acordo com sua preferência.  
 
(   ) A   
(   ) B 
(   ) C   
(   ) D   
(   ) E  
(   ) F 

  

Dependência                 Autonomia 

Doença                   Energia 

Nojo                                                                           Sexy 

Frágil                                                   Forte 

Pesado                                                                 Leve 

Vergonha                                                                        Orgulho 

Inútil                                                                                          Útil 

Lento                                                                                          Ágil 

Ridículo                                                                                           Elegante 

Insegurança                                                                Confiança 

Triste                                                                                             Alegre 

Velho                                                                                           Jovem 


