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Moda inclusiva : contribuições do design de moda para o programa de equoterapia 

Resumo 

Esta trabalho visa investigar a metodologia de processo criativo de produtos 

têxteis e de vestuário voltados para a reabilitação de pessoas portadoras de 

necessidades especiais a fim de facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos com 

equoterapia. 

INTRODUÇÃO 

A moda surgiu em meados do século XV no início do renascimento europeu. A 

variação da característica das vestimentas surgiu para diferenciar o que antes era 

igual. Essa necessidade de roupas diferentes de um padrão trouxe com o tempo 

uma nova atividade, a de designer de moda, que trabalha sobre a criação de um 

novo padrão para roupas que atende mais a problemática da funcionalidade  aliada 

a estética na concepção de um produto. 

Definimos design como um campo de conhecimento constituído por um 

pensamento, pela concepção e por uma produção, sendo estes orientados ao 

cenário futuro, executando a concepção e o planejamento daquilo que virá a existir, 

trilhando novos caminhos e possibilidades.  

O projeto desenvolvimento apresenta-se como um processo de pensamento, cujo 

gênese está fundamentalmente em uma análise crítica dos condicionantes do 

problema e cujo o fim será uma resposta integradora desse caminho percorrido. Sob 

essa ótica, considera-se que o desenvolvimento do projeto resolve certas 

necessidades, desejos ou requisitos, dá lugar ao novo produto, ideia, espaço, 

comunicação e contempla certas instancias de inovação, como um aporte 

necessário para a geração de ideias novas que alimentam o espaço social e cultural. 

(PIRES, D. B.; p.97) 

Desta forma, a moda inclusiva propõe incluir todos os tipos de corpos como 

variável projetual. A moda convencional é embasada em padrões estéticos 

extremamente rígidos e inalcançáveis. A moda inclusiva nasce assim como uma 

paridade com o design de produto, sendo funcional e auxiliando as pessoas com 

algum tipo de deficiência,com tudo isso, contribuir com a intenção de divulgar o 



movimento da moda inclusiva, que é pouco comentado na mídia, apesar de ser de 

extrema importância para a população, não apenas no Brasil, mas mundial.  

Segundo ANDE Brasil, a equoterapia foi criada justamente para ajudar esses 

deficientes a ter uma vida mais amena e com o maior estímulo possível de todos 

seus membros, ajudando-os cada vez mais a cada terapia. Todos os praticantes 

fazem uso da sela para montaria (a sela australiana, que possui um assento mais 

amplo) e da alça anterior, o que permite uma maior estabilidade para a montaria.1 

OBJETIVO  

O objetivo desta pesquisa é elaborar o redesign de produtos têxteis e de 

vestuário voltados para a reabilitação de pessoas portadoras de necessidades 

especiais a fim de facilitar o trabalho dos profissionais envolvidos com essa terapia 

que busca melhoria da qualidade de vida para estes usuários. 

METODOLOGIA 

Primeiramente será feito o levantamento bibliográfico, que segundo Fachin 

(2006, p.122) é a busca por obras escritas sobre assunto. Posteriormente será feita 

a pesquisa de campo a fim de conhecer os fisioterapeutas do grupo de equoterapia 

de Limeira que são 6 (seis) profissionais que atuam nesta terapia. O instrumento de 

pesquisa utilizado o questionário com os atores envolvidos onde será aplicado 

questões abertas.  

A etapa seguinte consiste em aplicar metodologia do processo criativo de design 

de moda que se resume em: desenvolvimento de croquis e fichas técnicas; pesquisa 

de materiais e técnicas produtivas; aplicação das melhorias encontradas no 

processo de re-design; confecção do protótipo; prova do protótipo; testes de uso; 

confecção da peça final. Vale a ressalva que prototipação é a fase das 

readequações.  

Resultados preliminares 

Houve um momento de uma intervenção que chamamos de pequena 

etnografia onde foi levantado as necessidades de cada pessoa, para destacar as 

                                                           
1  BAXTER, M. Projeto de produto : guia prático para desenvolvimento de novos produtos . São 

Paulo: Edgard Blücher, 1998 



maiores dificuldades dentro desta terapia. Foi possível distinguir as necessidades de 

um paciente que sofreu um acidente vascular encefálico do tipo isquêmico.  

Foi possível notar as variáveis projetuais através desta pequena etnografia 

para que assim ter os resultados preliminares para dar andamento ao projeto. 

Relatou-se que :  O vestível deve oferecer sustentação para o tronco do praticante, e 

caso necessário, ele deve posicionar o membro superior corretamente. Ele também 

não pode limitar os movimentos do paciente para não atrapalhar os beneficios da 

equoterapia. Atualmente na equoterapia, é utilizado um colete que protege o 

praticante em caso de quedas, junto com um capacete, porém, não é utilizado 

nenhum equipamento de suporte que auxilie as necessidades de cada paciente. Na 

visão dos fisioterapeutas, a construção de um colete que ajude na terapia seria 

utilizando faixas de velcro, que facilitem ou proporcionem regulagem, especialmente 

para crianças, que estão constantemente sofrendo mudanças drásticas em sua 

estrutura corporal. A melhor alternativa para conseguir esse encaixe perfeito em 

cada pessoa seria fazendo-o ajustável, pois em tamanho únicos ou PMG, não existe 

essa exatidão que é necessária para obter melhores resultados na equoterapia. A 

partir destes dados, serão criados os padrões para a próxima fase da pesquisa que 

será o desenvolvimento de um vestivel, segundo os parametros levantados. 
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