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1. Resumo 

O artigo investiga a relação entre o design universal e os calçados que, para 

portadores de dismetria nos membros inferiores, devem sofrer adaptações. São 

pessoas que, devido a doenças ou acidentes, possuem diferença de altura entre as 

pernas. Seus calçados recebem compensação de altura para que seja possível 

caminhar, evitando a fatiga e complicações médicas. A pesquisa apura 

possibilidades de inserção de mulheres com mobilidade reduzida através do design, 

ressaltando a história da moda, sua relevância na contemporaneidade e 

necessidade de estar incluso como usuária neste setor. 

2. Introdução 

Compreender o papel do designer em relação à inclusão de usuários em potencial 

de determinados produtos é elementar no processo resolutivo de questões 

enraizadas na sociedade, que a impede de extinguir o preconceito em relação ao 

deficiente físico ou aqueles com mobilidade reduzida. Deve-se buscar por mudanças 

de pensamento de forma que o prejulgamento em relação ao diferente, seja 

afastado e o estigma, cada vez mais, dissolvido na sociedade. 

3. Objetivos 

A pesquisa objetiva a transformação física e moral, nos projetos e em profissionais, 

de forma a ressaltar a importância de se pensar na existência do deficiente físico e 

indivíduos com redução motora que são consumidores e se sentem excluídos em 

diversos momentos, como no simples ato de comprar um calçado. O design 

universal tem o papel da inserção de usuários em potencial no projeto de produtos. 

O artigo aponta metodologias possíveis de serem aplicadas priorizando a inclusão 

de forma a satisfazer as necessidades e desejos dos consumidores. 

4. Metodologias 

Foram realizadas pesquisas em livros e artigos relacionadas concomitantemente à 

pesquisa de campo. Abordagens na área da moda, ortopedia, deficiência física, 

resiliência, estigma, literatura brasileira, entre outros, foram relacionados no 

presente trabalho. A internet também foi um auxílio na busca de fotos e referências 

de calçados e artigos científicos.  



2 
 

 

Para melhor compreensão do problema, entrevistas qualitativas com três mulheres 

portadoras de dismetria entre os membros inferiores foram realizadas seguindo o 

Código de Ética e Pesquisa da CONEP, que exige determinada conduta quando 

seres humanos são envolvidos no trabalho. Para isso, o “Termo de Consentimento 

Livre Esclarecido” foi assinado onde as entrevistadas permitiram que seus relatos 

fossem utilizados na pesquisa, autorizando também a coleta de material fotográfico 

dos calçados utilizados por elas. 

Lojas, como a “Ortopedia Palmipé”, unidade de Guarulhos e Pompéia, e “MedTec” 

foram visitadas no decorrer das consultas teóricas para ter conhecimento das 

dificuldades enfrentadas pelas mulheres com dismetria na compra de um calçado ou 

palmilhas com compensação de altura. 

5. Desenvolvimento 

As relações humanas revelam particularidades que incomodam ou agradam 

dependendo das características daquele com quem se convive. Vínculos de 

amizade, relacionamentos amorosos, sexual ou trabalhista são marcados pela 

diversidade a partir do convívio social. A maneira como lidamos com a singularidade 

pessoal revela características diretamente relacionadas aos princípios, educação e 

valores.  

Não somente questões psicológicas, mas características físicas fazem parte desta 

jornada em ser aceito em grupos sociais e do desejo de estar inserido, de fazer 

parte da sociedade. Muitos aspectos se tornam excludentes seja pela 

desinformação, pela não compreensão ou ignorância, grande precursora de atitudes 

de preconceito que 

“desenvolvem-se no processo de socialização que é fruto da cultura 

e da sua história: Como tanto o processo de se tornar indivíduo, que 

envolve a socialização, quanto o do desenvolvimento da cultura têm 

se dado em função da adaptação à luta pela sobrevivência, o 

preconceito surge como resposta aos conflitos presentes nessa luta”. 

(CROCHIK apud SILVA, 2006) 

Não estar de acordo com as normas é torturante e torna o torturado um resiliente, 

cuja palavra vem do latim, resílio, re+salio, que corresponde a "ser elástico", ou seja, 
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é a forma como respondemos às dificuldades enfrentadas, através do positivismo 

em oposição às palavras e ideias repressoras (NORONHA, 2009). 

Segundo Goffman (2008), os indivíduos rotulam uns aos outros sem se conhecerem, 

podendo interpretar um indivíduo de forma a estigmatizá-lo, já que a princípio não se 

conhece sua identidade real, sendo assim possível enxergá-lo como diferente.  

A cultura, que revela padrões sociais, como hábitos, crenças, leis, valores morais, 

entre outros, é um fator essencial para a definição da normalidade. O julgamento e 

classificação de “normais” é antigo e foi abordado na literatura por Machado de 

Assis, pioneiro da crítica social. A obra “O Alienista”, publicada em 1882, conta a 

inquietação surgida da dúvida de quem eram os loucos da Vila de Itaguaí e o que 

fazer com eles, levando o médico Simão Bacamarte a internar e classificar os níveis 

de loucura da população local. Isto modifica a característica serena da região, 

trazendo o medo a todos que poderiam a qualquer momento ser internados, se o Dr. 

Bacamarte, o alienista, reconhecesse no indivíduo alguma particularidade avaliada 

como anormal. “- Nada tenho a ver com a ciência; mas, se tantos homens em quem 

supomos juízo, são reclusos por dementes, quem nos afirma que o alienado não é o 

alienista?” (ASSIS, 2002) 

Este trecho foi destacado para enfatizar a discussão sobre a normalidade e suas 

classificações. Ali percebemos a dúvida de um dos vereadores da Vila de Itaguaí 

quanto à sanidade dos que foram internados como loucos e do médico, Dr. 

Bacamarte. 

Conforme CASTRO (2010) “a sociedade continua se deparando com dificuldades 

em lidar com pessoas com alguma condição atípica, como se não pertencessem à 

maioria da população – os diferentes, agindo com condutas de marginalização, 

segregação e exclusão social”. (CASTRO, 2010). 

Como conseqüência, aqueles que se encontram fora dos padrões estipulados pelo 

local onde vivem sofrem com a relação entre o meio para com eles, que, deficientes 

de alguma forma, são considerados como anormais. 

Mas afinal, o que é ser deficiente? Na Idade Média, ser deficiente físico correspondia 

ao isolamento dos indivíduos nestas condições. Fora do convívio social, eram 

obrigados a permanecer assim durante o Renascimento até a Idade Moderna, 

quando começaram a surgir as primeiras instituições especializadas em atender este 
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público, assim como o avanço tecnológico e foco nas ciências naturais, que 

provocaram o desenvolvimento de tratamentos médicos. Entretanto, a compreensão 

da necessidade de inclusão deste indivíduo só começou a ser configurada, 

“na década de 1970 com a promulgação da Declaração dos Direitos 

das Pessoas Deficientes, na Assembleia-Geral da Organização das 

Nações Unidas (ONU), em dezembro de 1975. O termo pessoa 

deficiente foi definido para qualquer pessoa que, em decorrência de 

uma deficiência, congênita ou não, em suas capacidades físicas ou 

mentais, estivesse impossibilitada de cumprir sem ajuda, total ou 

parcial, as exigências de uma vida individual e social normais.” 

(CAMBIAGUI, 2012) 

As nomenclaturas servem para designar e distinguir algo ou alguém. São 

necessárias para tomar conhecimento da existência e fazer-se compreender o que 

se encontra ao redor. Segundo SASSAKI (2003), “Usar ou não usar termos técnicos 

corretamente não é uma mera questão semântica ou sem importância, se 

desejamos falar ou escrever construtivamente, numa perspectiva inclusiva”. 

A análise sobre as atitudes humanas e seus atos é fundamental para enxergarmos o 

outro, ou seja, é preciso olhar para além do que te rodeia para então perceber a 

existência do diferente. Há grande contraste entre os indivíduos e é de extrema 

importância a capacidade de compreensão e respeito para ao próximo. “É 

importante privilegiar a nossa capacidade de razão e consciência porque isso nos 

responsabiliza em relação a todos os seres humanos”. (KEHL, 2004) 

Moda, comunicação e desejo 

Moda e indumentária são formas de comunicação não-verbal, análogas à linguagem 

falada ou escrita. “Sendo assim, uma roupa, um item de moda ou indumentária, 

seria o meio ou canal pelo qual uma pessoa diria uma coisa à outra com a intenção 

de efetuar alguma mudança naquela outra pessoa”. (BARNARD, 2003) 

Segundo Barnard, a roupa transmite uma mensagem intencional causando um efeito 

em quem a recebe, proporcionando uma comunicação. Se essa mensagem chega 

de uma forma distorcida ou diferente é porque em algum momento a comunicação 

falhou. O fazer ver, tornar-se visível para o outro é um meio de estabelecer relações 

e “reconhecimento do sujeito como integrante de um sistema de relações e práticas 
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sociais, buscamos referências no estudo das modalidades que estruturam o 

complexo regime de visibilidade”. (CASTILHO, 2006) 

A luta por aceitação se faz presente na moda quando esta é utilizada como artifício 

para tal. Provocar desejo, esconder o que não se pretende expor, e se ver incluído 

em algum grupo social pela indumentária, traz satisfação e afasta angústias geradas 

pela exclusão. Todos os signos e simbolismos na linguagem das roupas fazem parte 

desta batalha pela inserção. O vestuário permite reinventar e reconstruir o próprio 

corpo, de acordo com o que se deseja mostrar, da forma como se quer ser visto. 

Constantemente fazemos uso de elementos que revelam parte de nossa 

personalidade nos divulgando socialmente.  

Segundo Roncoletta, “desejar está relacionado diretamente a querer aquilo que nos 

falta como indivíduos socioculturais”. Os calçados, por exemplo, são objetos de 

moda que acarretam valores, identidade além de proporcionar prazer quando são 

adquiridos, usados e exibidos. Pode-se classificar o prazer em quatro categorias: 

físico, social, psicológico e ideológico. O físico está associado com o objeto e os 

órgãos sensoriais. Já o prazer social diz respeito à relação entre vários indivíduos 

proporcionada por um objeto. O psicológico é combinado com as “reações 

emocionais e cognitivas das pessoas em relação ao produto. Refere-se ao prazer da 

mente em realizar tarefas relacionadas à usabilidade e compatibilidade dos produtos 

considerados amigáveis”. E por fim, o prazer ideológico que se relaciona com a 

estética e ética vindos de determinada cultura. (RONCOLETTA, 2011) 

Ortopedia e Questões Médicas 

Além de todo o simbolismo que uma peça de vestuário acarreta, o bem-estar 

também é um fator considerável dentro da moda. O salto alto, ícone de sensualidade 

e feminismo, é um grande alvo de discussões quanto ao conforto dos pés e 

influência postural.  

A distribuição do peso do corpo sobre os pés se altera com o uso do salto alto, isso 

explica o desconforto gerado ao se usar saltos muito altos, pois o peso do corpo não 

é distribuído de forma igualitária, há maior pressão no metatarso. 
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Imagem 01 

 
Fonte: site SBRT 

 
O público estudado, mulheres com dismetria entre os membros inferiores, possui 

restrições de uso devido mobilidade reduzida, precisando de aparatos ortopédicos, 

muletas, bengalas, entre outros. Por estas especificidades, o ideal num calçado, 

para que o conforto seja mantido, é a altura de no máximo 4 cm, onde a distribuição 

do peso corporal é quase a mesma, 57% no metatarso e 43% no calcanhar. Para 

mulheres com dismetria que não dispensam o salto alto e necessitam acrescentar 

no calçado uma compensação superior a 4 cm, é possível manter a inclinação do pé 

que esta altura provoca, inserindo a compensação no salto igual na parte frontal do 

calçado, chamada de meia-pata, como nas imagens 03 e 04. 

Sabendo da existência de indivíduos em condições deficientes, o espaço social tem 

que ser projetado de forma a atender o maior número de pessoas possível, em 

termos de acessibilidade às edificações ou produtos projetados, segundo Ron Mace 

apud Cambiagui. Com isso, a inclusão em larga escala pode ser atingida de três 

formas: primeiro, os produtos tem que atingir a maior gama de usuários em potencial 

sem qualquer modificação; em segundo, os produtos devem ser adaptáveis aos 

diferentes usuários, e por último, as interfaces dos produtos devem ter 

compatibilidade com equipamentos especializados.  

Diferentemente, o livro “Universal Design”, diz que primeiro deve-se desenvolver o 

objeto a ser projetado para aqueles com habilidades motoras normais e em seguida 

realizar modificações para incluir todos os usuários em potencial, como aqueles com 

algum tipo de deficiência. Entretanto, ao se projetar um produto é essencial que se 

pense antes naqueles que poderão utilizá-lo, que são consumidores em potencial do 

produto a ser projetado. Não é possível excluir ou simplesmente por um momento 

deixar de pensar naqueles que não se encontram dentro da normalidade. Segundo o 

censo demográfico de 2010 do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

a população residente deficiente com alguma dificuldade motora corresponde a 
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8.832.249, e 5.567.335 são mulheres, e isso corresponde a 6,8% da população 

feminina. Este número não pode ser desconsiderado, é preciso tornar público a 

existência dessa população que sofre com falta de oferta de produtos projetados 

com especificidades que as incluam como usuárias. Ao se projetar um produto 

considerando também, como possíveis usuários, os não “normais”, inicia-se um 

processo de inclusão, e abrangência do conhecimento da existência de deficientes 

como usuários.  

6. Resultados Preliminares 

A primeira mulher, que será nomeada como entrevistada “A”, acima de 50 anos, 

funcionária pública com nível superior completo, possui redução motora devido aos 

6 cm de diferença entre os membros inferiores ocasionados por poliomielite ou 

paralisia infantil aos 10 meses de idade. Como consequência da doença, a 

entrevistada também possui problemas na articulação do joelho na mesma perna 

que sofreu encurtamento. 

Quando há necessidade de comprar um sapato é preciso fazer diversas 

modificações, como no solado e na parte interna (palmilha), para que seja possível 

utilizá-lo. Este processo, segundo a entrevistada, dura cerca de três meses. 

Geralmente de cor preta, a estética do sapato era tratada como futilidade. Por 

diversas vezes ela se questionou se o design do sapato era realmente 

desnecessário, se isso se tratava simplesmente de um capricho. 

Além da dismetria, a entrevistada não possui controle das articulações do joelho 

esquerdo, como já foi dito, sendo necessário fazer uso de uma órtese que, segundo 

o dicionário Houaiss, corresponde a “qualquer aparelho externo usado para 

imobilizar ou auxiliar os movimentos dos braços e pernas ou da coluna vertebral”. 

Por enumeras vezes durante a conversa, a entrevistada enfatizou que “é preciso 

haver uma mudança de mentalidade social para que todos se sintam incluídos na 

sociedade”. 

 

 

 

 



8 
 

 

Imagens 03 e 04 

 

A segunda entrevistada que será nomeada como entrevistada “B”, acima de 50 

anos, funcionária pública, sem nível superior, teve poliomielite aos 7 anos, mas 

somente aos 25 obteve um calçado com compensação de altura, que corresponde a 

aproximadamente 9 cm. Neste caso, o encurtamento ocorreu no osso do fêmur e a 

entrevistada atribui a doença à falta de informação e recursos na cidade em que 

viveu na infância, interior de Minas Gerais. 

Imagens 05 e 06 

 

As queixas envolvem, além da estética, questões de falha de projeto, como o peso 

da palmilha que sofreu compensação tornando o esforço para caminhar bem maior. 

A terceira entrevistada que será nomeada como entrevistada “C”, de 56 anos, 

cabeleireira, classe média baixa, sem nível superior. Com dismetria de 7 cm, 

ocasionados pela paralisia infantil, que teve aos 8 meses de idade, a entrevistada 

“C” também explica que essa diferença entre os membros foi provocada após uma 

queda que resultou na quebra do osso fêmur. Ela fez uso de um sapato com 

compensação até os 11 anos, quando fez uma cirurgia para prolongar o osso que 

sofreu encurtamento. Ela deixou de usar o sapato durante a adolescência, pois, 

segundo a entrevistada “C”, a família não tinha conhecimento sobre a gravidade do 

problema e os recursos que poderiam ser utilizados para corrigi-lo. Aos 40 anos ela 
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voltou a calçar um sapato com compensação, quando as dores nas costas e joelho, 

por exemplo, se agravaram. 

Imagem 07 

 

Foi realizada, além das entrevistas, pesquisa de campo a lojas especializadas em 

calçados ortopédicos. Duas unidades de uma mesma empresa foram visitadas para 

compreender o processo de compra e fabricação dos sapatos. É necessário ter uma 

prescrição médica, preferencialmente de um ortopedista. Basta agendar um horário 

com o técnico para produzir um molde em gesso do pé do cliente para assim, fazer 

um sapato sob medida que ficará pronto entre 30 a 40 dias. 

 Para melhor compreensão dos valores, foi realizada uma simulação como se uma 

usuária tivesse quatro centímetros de diferença entre as pernas: 

MODELO PREÇO $ 

Sapato com compensação + Palmilha 2074,00 

Sapato+compensação 1600,00 

Sapato do cliente + 

compensação+palmilha 

474,00 

Sapato do cliente+compensação 392,00 

 

7. Considerações Finais 

A obtenção de um sapato pode, de acordo com a crítica de Moda Holly Brubach 

apud Linda O’Keeffe (1996) “não curar um coração despedaçado ou aliviar uma 

enxaqueca, mas atenua os sintomas e afasta a tristeza”. Um par de sapatos para o 

público feminino é mais que um simples indumentário, é uma questão de status, 

lembranças, encantamento e fantasia.  
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O presente trabalho tem um papel necessário perante às metodologias obsoletas 

presentes em projetos de produtos. A busca pela compreensão da ausência do 

design em calçados para mulheres com dismetria entre os membros inferiores e a 

demonstração da importância latente da inserção destas são questões primordiais 

na pesquisa apresentada.  

Os dados coletados evidenciam a importância do design de produto. Os conceitos 

que caracterizam um objeto revelam seu público, época, tecnologias e cultura. Deve-

se fazer uso de artifícios de estrutura formal a fim de satisfazer o consumidor e suprir 

suas necessidades de forma a incluir. 
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