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RESUMO 

 

Esta dissertação investiga as experiências da vida diária de mulheres idosas no contexto Português, 

com o propósito de contribuir para a dissipação de estereótipos estigmatizantes que envolvem 

pessoas sénior e o uso de Produtos de Apoio (PA). Os PA têm o propósito de potenciar a autonomia 

dos seus utilizadores, nomeadamente de pessoas sénior, proporcionando-lhes uma vida mais 

independente. Contudo, este grupo revela sentimentos negativos em relação a estes produtos que 

influenciam a sua aceitação e uso -- entre muitos, o medo de dependência. Uma revisão da 

literatura revelou que uma vasta gama de PA ainda é projetada com base num modelo médico, 

que concentra o seu foco apenas nas habilidades físicas dos utilizadores, negligenciando outros 

aspetos fundamentais. Estas evidencias deixam clara a importância de repensar o processo 

metodológico. Defende-se que uma visão holística dos utilizadores, promovendo a criação de 

empatia e proximidade entre equipas de desenvolvimento e o grupo-alvo, é crucial para criar 

soluções de design mais desejáveis e inclusivas. Paradoxalmente, o receio de pessoas idosas 

sentirem dependência quando usam PA evidenciou a necessidade de estudo para compreensão 

de como elas percebem os conceitos de independência e dependência.  

Para tal, foi realizada uma pesquisa qualitativa com onze mulheres idosas, em Portugal, que 

residem em dois contextos distintos – um rural e outro urbano. Foram usados dois métodos 

combinados -- numa primeira fase recorreu-se a Sondas Culturais e posteriormente a entrevistas 

semiestruturadas. Os resultados indicaram que os conceitos de independência e dependência são 

multidimensionais, com uma dimensão psicológica relevante. Não são absolutos, são variáveis e 

altamente subjetivos. Revelaram ainda altos níveis de resiliência neste grupo-alvo refletida nas 

estratégias de adaptação utilizadas para promover o sentimento de independência, os quais 

fornecem sugestões oportunas para o design. Os dados emergentes deste estudo foram usados 

na criação de cinco personas, como forma de traduzir e clarificar as informações para os 

designers. Deste modo, esta investigação oferece um contributo inicial que apoia o design para a 

inclusão, a fim de se criarem soluções futuras bem-sucedidas.  

Palavras-chave: Design Inclusivo, Produtos de Apoio, Estigma, Sondas Culturais, Personas 
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ABSTRACT 

 

This dissertation investigates the daily life experiences of older women in the Portuguese context, 

with the aim of contributing to dispelling stigmatizing stereotypes involving seniors and their use of 

Assistive Devices (AD). ADs are intended to enhance the autonomy of their users, particularly 

seniors, with a view to supporting more independent living. However, this age group shows negative 

feelings towards these products, which influence their acceptance and use – among many, the 

fear of dependence. A literature review revealed that a wide range of ADs are still designed based 

on a medical model, which focuses only on the users’ physical abilities, neglecting other crucial 

aspects. This evidence makes clear the importance of rethinking the methodological process. It is 

argued that obtaining a holistic view of users, establishing empathy and proximity between 

development teams and the target audience, is crucial to creating more desirable and inclusive 

design solutions. Paradoxically, older people’s fear of feeling dependent by using ADs has made 

understanding how they perceive the concepts of independence and dependence fundamental. 

Thus, a qualitative study was carried out with eleven older women, in Portugal, who live in two 

distinct contexts – rural and urban. Two methods were combined – Cultural Probes were used in 

the first phase, followed by semi-structured interviews. The results indicated that the concepts of 

independence and dependence are multidimensional, with a significant psychological dimension. 

They are not absolute – they are variable and highly subjective. They also revealed high levels of 

resilience in this target group, reflected in the adaptation strategies used to promote feelings of 

independence, which underline timely opportunities for Design. The data emerging from this study 

were used to create five personas, as a way to translate and clarify this information for designers.  

Thus, this research offers an initial contribution that supports design for inclusion, in order to create 

successful solutions in the future. 

Keywords: Inclusive Design, Assistive Devices, Stigma, Cultural Probes, Personas 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 Motivação para a pesquisa 

Numa época de desafios imprevisíveis para a saúde, sejam devidos às mudanças 

climáticas, às doenças infeciosas emergentes ou à próxima bactéria a desenvolver resistência 

aos medicamentos, uma tendência é certa: o envelhecimento das populações está a acelerar 

rapidamente, em todo o mundo. (OMS, 2019, p. 3) 

É importante começar por citar os dados demográficos das Nações Unidas (2019) que 

apontam que em 2017 a população com 60 anos ou mais representava cerca de 962 milhões de 

pessoas no mundo, o que equivale a 13% da população mundial, e é estimado que até 2050 este 

número duplique, alcançando 2,1 mil milhões de pessoas, e triplique em 2100. O mesmo 

acontecerá com a população com 80 anos ou mais, que até 2050 poderá atingir o número de 

425 milhões de pessoas. O panorama português segue as tendências mundiais. O INE (2020) 

estima que o número de pessoas com 65 anos ou mais aumentará para 3 milhões de portugueses 

em 2080. Estes resultados são consequência da redução nas taxas de fertilidade e do aumento 

da expectativa de vida da população (OMS, 2019) e conduzem a desafios transversais em todos 

os setores da sociedade UNFPA (2019). No entanto isso deve implicar ter consciência de que a 

população mais velha não é igual à geração anterior de pessoas sénior. Estas pessoas 

permanecem mais tempo ativas na comunidade e desejam viver de forma independente nas suas 

casas o máximo tempo possível (Czaja et al., 2019). São cada vez mais diversas e por isso é um 

erro grave ter perceções e fazer suposições comuns baseadas em estereótipos apoiados no 

passado (OMS, 2019). Esta visão limita a identificação e eficácia nas respostas ao envelhecimento 

e vê as pessoas sénior como grupos minoritários e desfavorecidos.  

Estas evidências são particularmente importantes para o Design e desafiam o seu papel 

enquanto agente social. Um estudo relevante realizado por Fisk et al. (2009) demonstrou que mais 

de 50% dos problemas relatados por pessoas idosas podem ser resolvidos através de esforços do 

design e os restantes 47%  dos problemas, embora não pudessem ser resolvidos, poderiam ser 

diminuídos através do design. O Design Inclusivo é uma corrente de design que procura responder 
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de forma responsável e ética às questões inerentes ao envelhecimento, defendendo um modelo 

social contra a exclusão através de um design adequado.  

Paralelamente a estas questões, os factos apresentados anteriormente levaram a uma 

reflexão crítica sobre uma quantidade variada de Produtos de Apoio (PA) cujo objetivo é 

potencializar a autonomia de pessoas idosas, ou com deficiência, compensando as dificuldades 

nas atividades da vida diária e, consequentemente, apoiando-as numa vida independente. Apesar 

deste propósito, as atitudes das pessoas sénior mostram que o objetivo está longe do que seria 

espectável. A literatura aponta para uma elevada percentagem de necessidades que não são 

satisfeitas por PA e sentimentos estigmatizantes que se convertem numa relutância em aceitar 

estes produtos, resultando em elevadas taxas de abandono quando estes ainda são necessários 

(Spinelli et al., 2018). Na tentativa de especificar as principais barreiras à adoção de PA por 

pessoas sénior, um estudo conduzido por Yusif et al. (2016) relatou uma série de razões, entre as 

quais dificuldade de uso, perceção de não necessidade, estigma e, curiosamente, medo de 

dependência. Estes resultados confirmam que fatores emocionais apresentam um papel 

determinante na aceitação destes produtos e demonstram também que existe uma falta de 

conhecimento enorme das necessidades e experiências de pessoas idosas e do atual processo de 

envelhecimento.  

Estas evidências deixam claro que a consciência de que o envelhecimento ultrapassa 

questões meramente funcionais está longe de ser consistente no campo do design de PA, 

contribuindo para um mercado estereotipado. Considera-se que um passo importante pode ser 

dado ao repensar a metodologia utilizada na projeção de muitos destes produtos, nomeadamente 

de apoio à mobilidade e atividades da vida diária. A metodologia tradicional é baseada num modelo 

médico, com foco somente nas habilidades físicas promovidas por um distanciamento entre 

equipas de desenvolvimento e utilizadores, que não é apoiado por boas práticas de design, como 

o Design Inclusivo. O resultado são produtos estigmatizantes, que promovem um design exclusivo 

e negligenciam muitos aspetos importantes para as pessoas idosas.  
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1.2 Escopo 

Esta investigação apoia a necessidade de repensar o processo metodológico com vista à 

criação de proximidade e empatia entre as equipas de desenvolvimento e utilizadores. Isto é 

essencial para conhecer verdadeiramente o público-alvo e garantir que soluções mais desejáveis 

e inclusivas são projetadas. Para ser bem-sucedido, o Design deve ter uma visão holística das 

pessoas. Por isso, defende-se que é verdadeiramente oportuno ter um reconhecimento profundo 

das reais necessidades e experiências de pessoas sénior. A presente pesquisa propõe-se contribuir 

neste sentido.  

Esta dissertação concentrar-se-á em investigar pessoas idosas, mais concretamente em 

entender os conceitos de independência e dependência para pessoas idosas, no contexto 

português. Este foco na pesquisa surgiu do paradoxo observado na literatura dando nota de as 

pessoas idosas se sentirem dependentes ao utilizar Produtos de Apoio, quando o seu objetivo é 

precisamente o contrário. Isto sugeriu uma discrepância entre a definição de independência 

reconhecida amplamente pelo Design e a verdadeira perceção de independência de pessoas 

sénior – discrepância esta que precisa ser aprofundada. Outro aspeto que motiva esta pesquisa é 

o facto de que a literatura que investiga os sentimentos de independência e dependência na 

perspetiva de pessoas idosas, maioritariamente proveniente das ciências sociais, descreve estes 

fatores como altamente subjetivos e variáveis (Ball et al., 2004; Hillcoat-Nalletamby, 2014; Plath, 

2008; Rabiee, 2013; Secker et al., 2003). Curiosamente, pouca informação foi encontrada na 

literatura da área do Design sobre os sentimentos de independência e dependência de pessoas 

idosas e como estes poderão ser promovidos, tornando a importância deste estudo ainda mais 

evidente.  
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1.3 Desenho da investigação 

1.3.1 Objetivos 

Este trabalho pretende contribuir para dissipar estereótipos estigmatizantes associados a 

Produtos de Apoio, que contribuem para a criação de barreiras ao seu uso. Para tal, a investigação 

foi conduzida pelos seguintes objetivos: 

1. Compreender o comportamento e práticas atuais de mulheres idosas no contexto da vida 

diária, atendendo à sua envolvente urbana versus rural; 

2. Compreender como as mulheres idosas percebem o conceito de dependência e 

independência, particularmente em função das suas atividades diárias e interação com 

Produtos de Apoio; 

3. Desenvolver uma ferramenta para promover a empatia no processo de design de Produtos 

de Apoio que refletem as necessidades reais e aspirações de mulheres idosas 

portuguesas;  

 

1.3.2 Considerações metodológicas  

Um aspeto fundamental para responder com sucesso às verdadeiras necessidades e 

espectativas dos utilizadores é planear cuidadosamente o processo metodológico (Maguire, 2001). 

Os métodos utlizados determinarão a qualidade dos resultados do estudo e por isso devem estar 

devidamente alinhados com os objetivos da pesquisa. Consciente de todas essas implicações, esta 

pesquisa optou por uma abordagem de Design Centrado no Ser Humano (ISO 9241-210, 2019) 

ou como é citado ao longo desta tese, Design Centrado no Utilizador. A Figura 1  ilustra o modelo 

de Design Centrado no Utilizador com a identificação das etapas mencionadas nesta pesquisa (na 

cor preta). Esta abordagem proposta por Donald Norman & Stephen Draper (1986) descreve um 

conjunto de métodos orientados para aumentar a usabilidade e aceitação de um produto ou 

serviço (ISO 9241-210, 2019), pertinentes para o objetivo geral desta tese. O foco desta 

abordagem centra-se essencialmente em envolver os utilizadores no processo de design, 

priorizando as suas necessidades, espectativas e experiência como forma de servir melhor as 

pessoas (Sleeswijk Visser, 2009).  
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Figura 1 – Representação do modelo de Design Centrado no Utilizador com a identificação a preto das 
etapas abordadas nesta investigação (adaptação da autora)  

 

Contudo, obter uma boa compreensão das experiências quotidianas e necessidades dos 

utilizadores e descrevê-las adequadamente pode representar um desafio complexo. Nesse sentido, 

vários métodos de pesquisa qualitativa, como Sondas Culturais e técnicas generativas, surgiram 

como ferramentas para obter informações ricas da experiência humana de uma forma empática 

(Sleeswijk Visser, 2009). Apoiar a empatia entre investigadores ou designers e os utilizadores é 

fundamental no sentido em que permite ampliar a compreensão sobre as pessoas e contextos 

envolventes (Ferri et al., 2017).  

Com base na complexidade da experiência humana e nos desafios a que esta pesquisa 

se propõe, optou-se por uma pesquisa qualitativa e serão usadas Sondas Culturais, combinadas 

com entrevistas semiestruturadas com o intuito de potenciar os resultados obtidos nas Sondas. 

Para representar e comunicar as necessidades e experiências do público-alvo aos designers e 

equipas de desenvolvimento optou-se pela utilização de personas. Estas representam uma 

ferramenta valiosa na criação de empatia com o público-alvo e de inspiração para criar produtos 

ou serviços mais desejáveis e inclusivos. Maguire (2001) afirma que elas são particularmente 
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relevantes quando se torna difícil incluir o público-alvo na equipa de design e sugere a sua 

utilização para especificar os requisitos do utilizador (ver Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Representação dos métodos de Design Centrado no Utilizador citados por Maguire (2001) 

 

 

1.4 Estrutura da dissertação 

Esta dissertação é composta por cinco capítulos, aqui resumidos. Após este capítulo, 

sucede-se o Capítulo 2, onde é analisada a literatura relevante para a condução deste estudo. 

Está dividida em três secções – a primeira enfoca o panorama atual do envelhecimento e as 

necessidades da população idosa; a segunda contextualiza, numa perspetiva teórica, o Design 

para a Inclusão e a sua visão sobre o envelhecimento; por fim, a terceira descreve as abordagens 

atuais usadas no design de Produtos de Apoio, com enfase nas atitudes de pessoas idosas e numa 

visão além das habilidades físicas. O Capítulo 3 descreve o trabalho empírico utilizado para 

alcançar os objetivos deste estudo, incluindo a preparação e iteração dos materiais necessários 

para realizar a recolha dos dados, o processo de recolha e análise dos dados, e exposição dos 

resultados obtidos. Segue-se uma discussão que confronta a literatura relevante com os insights 

descobertos sobre os sentimentos de independência e dependência, especificamente para 

mulheres idosas no contexto português, e as suas implicações para o Design. Termina com uma 

breve reflexão sobre o uso de sondas culturais como método para investigar as necessidades e 
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experiências na vida diária deste público-alvo. O Capítulo 4. apresenta uma breve base teórica 

sobre o uso de personas como ferramenta de design, prosseguindo com a descrição do método 

utilizado. Isto resultou na criação de cinco personas orientadas pelos resultados do trabalho de 

campo, para atender aos objetivos desta tese. O capítulo termina com uma discussão onde é feita 

uma reflexão crítica sobre as personas criadas e apresentadas algumas vantagens do seu uso. O 

Capítulo 5 reúne as conclusões deste trabalho de investigação. Apresenta as principais 

contribuições desta dissertação e descreve o cumprimento dos objetivos de pesquisa, limitações 

e recomendações para trabalhos futuros.       
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2 ENQUADRAMENTO TEÓRICO  

Este capítulo faz um enquadramento da literatura relevante. Divide-se em três secções 

principais – a primeira faz uma contextualização do panorama atual do envelhecimento da 

população, com foco na exploração do significado de idoso e das suas necessidades. A segunda 

faz um enquadramento teórico do Design para a Inclusão e descreve a sua perspetiva sobre o 

envelhecimento. Por fim, a terceira secção faz uma análise crítica sobre o design de Produtos de 

Apoio com foco nas atitudes de pessoas idosas em relação ao seu uso. Segue-se uma reflexão 

sobre a importância de uma visão holística deste grupo-alvo, terminando com uma revisão sobre 

a perceção dos significados de independência e dependência para pessoas idosas. 

 

2.1 Envelhecimento  

2.1.1 Tendências Demográficas  

O envelhecimento da população é um fenómeno global e apresenta-se como um dos 

grandes desafios do século XXI.  No mundo, duas pessoas chegam aos 60 anos a cada segundo, 

estimando-se que, anualmente, 58 milhões de pessoas atingem os 60 anos (UNFPA, 2012). O 

declínio na taxa de fertilidade e aumento da longevidade, verificados desde meados do século XX, 

contribuíram para o panorama demográfico atual (Santos et al., 2018). Atualmente, vários países 

do mundo têm uma expectativa de vida acima dos 80 anos que resultam de melhores condições 

sanitárias, melhor nutrição, avanços na medicina e cuidados de saúde, melhor ensino e melhor 

condição socioeconómica. O envelhecimento da população tem aumentado em países com 

diferentes níveis de desenvolvimento, mas os dados revelam que em países em desenvolvimento 

este fenómeno está a ocorrer mais rapidamente (ver Figura 2), nomeadamente nos que 

apresentam maior taxa de população jovem (UNFPA, 2012). 
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Figura 2 - Envelhecimento da população Mundial (fonte: UNFPA, 2012) 

 

Segundo os dados apresentados pelas Nações Unidas (2019), a população com mais de 

60 anos é o grupo etário que apresenta maior taxa de crescimento. Em 2017, a população com 

60 anos ou mais totalizava cerca de 962 milhões de pessoas no mundo (13% da população 

mundial). A Europa apresenta, atualmente, a maior taxa deste grupo etário, representando 25% 

da população. As Nações Unidas estimam que até 2050 o número de pessoas com 60 anos ou 

mais duplique em relação aos dados de 2017, alcançando 2,1 mil milhões de pessoas, e triplique 

até 2100. A mesma tendência é estimada na população com 80 anos ou mais, que em 2017 

representava 137 milhões de pessoas, e poderá atingir o marco de 425 milhões de pessoas até 

2050.  

De acordo com as estatísticas do INE (2020), o panorama português segue as tendências 

mundiais, como ilustra a Figura 3. O número de pessoas com 65 anos ou mais, aumentará de 

2,2 milhões (dados de 2018) para 3 milhões, até 2080. 
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Figura 3 – Envelhecimento em Portugal (fonte: INE, 2020) 

 

As mudanças demográficas são interpretadas como um ‘triunfo do desenvolvimento’ e 

‘uma das maiores conquistas da humanidade’ (UNFPA, 2012, p. 3). Por outro lado, apresentam 

um conjunto de desafios sociais, económicos, e culturais, e por isso é fundamental encontrar 

estratégias que respondam às necessidades e preferências da população mais velha (Morris et al., 

2013). No campo do design de produtos e serviços, o panorama atual trouxe novos desafios, que 

se refletem no papel do design na promoção de questões – como independência, qualidade de 

vida, e bem-estar – capazes de responder aos desejos da sociedade atual.  

 

2.1.2 O significado de idoso 

Determinar quando se inicia a velhice é um processo complexo e difícil. Schneider & 

Irigaray (2008) afirmam que existem várias formas de definir e conceituar este termo. A OMS 

(Organização Mundial de Saúde) define idoso com base na sua idade cronológica, sendo que em 

países desenvolvidos se considera o início da terceira idade aos 65 anos e em países em 

desenvolvimento aos 60 anos. O envelhecimento é entendido como um processo determinado por 

fatores sociais, culturais, padrões de saúde e género. Não há consenso na definição de velhice, 

mas assume-se que a idade cronológica de uma pessoa não é absoluta uma vez que condições 
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biológicas podem variar entre pessoas com a mesma idade cronológica. Desta forma, este critério 

não é suficiente para definir o início da velhice. Vida pessoal, familiar, e situação profissional 

também são pontos importantes para apoiar a definição deste processo. Por isso, Schneider & 

Irigaray (2008) consideram que o envelhecimento é composto por várias dimensões de idade – 

‘cronológica, biológica, psicológica e social:  

Idade cronológica: Considera apenas o número de anos da pessoa desde o seu 

nascimento. É entendida como padrão absoluto e, por isso, um meio simples para identificar o 

início da velhice. No entanto, definir o processo com base neste critério ignora aspetos subjetivos 

dos indivíduos e variáveis importantes.  

Idade biológica: É definida pelas modificações corporais e mentais que se iniciam antes 

do nascimento e se prolongam ao longo da vida. As mudanças caraterizam o processo de 

envelhecimento, embora não se manifestem da mesma forma em todos os indivíduos – diminuição 

da altura vertebral devido à perda de massa óssea e alterações degenerativas, a pele fica menos 

elástica, perde elasticidade e fica mais fina, declínio na visão, audição e perda neuronal, ainda que 

as funções mentais possam manter-se preservadas até ao final da vida.  

Idade social: É composta por comportamentos individuais e papéis sociais que envolvem 

a forma como se vestem, hábitos, linguagem ou respeito social que provem de outras pessoas. A 

idade da pessoa dependerá das espectativas da sociedade e cultura em que se insere. Pode variar 

de acordo com o género, classe social, condições de vida e de trabalho. Na sociedade ocidental, 

uma pessoa marca a sua passagem para a velhice a partir do momento em que se reforma e 

abandona o mercado de trabalho, como um rótulo de inatividade. O rompimento de relações 

sociais e falta de atividades significativas podem verificar-se com a reforma. Por outro lado, pode 

ser vista como uma oportunidade para uma vida social mais significativa e prazerosa. Estas 

perspetivas evidenciam a subjetividade e complexidade que envolve a experiência do 

envelhecimento.  

Idade psicológica: Pode ser definida com base nas habilidades adaptativas das pessoas 

para compensar as exigências do seu meio, como por exemplo, aprendizagem, memória, controle 

emocional, entre outras. Essas caraterísticas psicológicas variam de indivíduo para indivíduo e 

determinam uma pessoa idosa quando esta apresenta lapsos em relação a habilidades descritas 

anteriormente. Num processo natural de envelhecimento, as capacidades cognitivas tendem a 

diminuir, no entanto podem ser compensadas pelo aumento de conhecimento e experiência. A 
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idade psicológica depende da avaliação subjetiva de variáveis biológicas, sociais e psicológicas. 

Padrões de comportamento mantidos ao longo da vida têm influência no envelhecimento da 

pessoa e, desta forma, este é visto como uma construção feita durante a vida toda.   

As diferentes dimensões de idade são relevantes na compreensão do envelhecimento, 

embora não seja possível determiná-lo. Com isto, a velhice é considerada uma fase da vida, e por 

isso, é difícil defini-la através de uma variável nominal. Dada a complexidade do conceito de idoso, 

este estudo considerou pessoas idosas aquelas com 65 anos ou mais, com base na definição da 

OMS. Correia (2015) afirma que é a partir desta idade que as mudanças começam a ser mais 

evidentes, resultantes de alterações profissionais e sociais. A subsecção 2.1.3, apresentada a 

seguir, também justifica esta decisão.  

 

2.1.3 Caraterísticas do processo de envelhecimento 

Embora o envelhecimento seja um processo único e variável de pessoa para pessoa, 

mudanças típicas e naturais tendem a ocorrer com o avanço da idade, o que significa que qualquer 

pessoa poderá experimentar essas mudanças fora de um contexto de doença, ainda que em 

proporções diferentes. É importante ter consciência destas mudanças para informar o processo 

de design de produtos e serviços (Fisk et al., 2009). Para Fisk et al. (2009) a compreensão do 

senso comum não mostra detalhes suficientes sobre a complexidade do comportamento humano, 

nomeadamente idosos, defendendo que compreender fatores humanos – como a perceção, 

cognição, e controlo do movimento – é essencial para estimular o lado humano do design. Esta 

disciplina estuda as caraterísticas de um individuo e a sua interação com os produtos ou 

ambientes. Apesar desses autores considerarem que envelhecimento não significa 

necessariamente perda de capacidades e que esses fatores não se aplicam de forma igual, eles 

resumem e explicam essas mudanças com o intuito de sensibilizar os designers:  

Sensação e perceção: Existe maior tendência para diminuição do paladar depois dos 

60 anos, dificultando a distinção de sabores específicos. A perda de olfato acentua-se depois dos 

70 anos, possivelmente devido à perda de terminações nervosas no nariz. Por outro lado, 

reconhecer cheiros é uma caraterística altamente variável e determinar os limites individuais é 

importante. O tato também pode sofrer alterações com o avanço da idade e apresenta maior 

variabilidade em relação aos mais jovens. Tendencialmente, pessoas idosas diminuem a 
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capacidade de controlo e verifica-se um aumento da perceção de temperatura e vibração. A perda 

auditiva tem uma forte relação com o avanço da idade. Cerca de 10% dos adultos sofrem de perdas 

auditivas, aumentando para mais de metade em pessoas com mais de 65 anos. A perda de visão 

é um fenómeno que afeta pessoas de todas as idades. A diminuição da acuidade visual começa a 

ser mais percetível a partir dos 40 anos. Questões como o brilho, adaptação ao escuro mais lenta, 

diminuição do campo visual, processamento visual mais lento, e diminuição da flexibilidade 

percetiva são geralmente mais frequentes em pessoas idosas, em comparação aos mais jovens.  

Cognição: Apenas alguns aspetos revelam declínio relacionado com a idade. A memória 

de trabalho, relacionada com a capacidade de manter e manipular informações, tende a diminuir. 

A memória semântica, relacionada com a capacidade de lembrar informações adquiridas, pode 

ficar mais lenta e menos precisa. Por outro lado, a memória prospetiva, que engloba a capacidade 

de lembrar de fazer algo no futuro, apresenta menos evidências, especialmente se forem utilizados 

lembretes para as tarefas. A memória processual, que corresponde à capacidade de como fazer 

uma tarefa, é mantida em pessoas idosas. No entanto, quando aprendem novos procedimentos 

verifica-se menor taxa de sucesso. Apenas alguns aspetos da atenção revelam declínio, como a 

atenção seletiva (escolha de informações para processar) e a atenção dinâmica (concentrar a 

atenção num aspeto e depois noutro). A cognição espacial, relacionada com a manutenção e 

manipulação de imagens, também diminui com a idade. A compreensão linguística prevalece igual 

se a memória semântica não for afetada. 

Controlo de movimento: Pessoas idosas respondem de forma mais lenta. De uma 

forma geral, uma pessoa idosa demora entre 1,5 e 2 segundos a dar uma resposta de movimento. 

Também tendem a ser menos precisos e mais variáveis. 

 

2.1.4 Necessidades da população idosa  

É inevitável reconhecer que o envelhecimento está associado a alterações e perdas de 

habilidades importantes a considerar no campo do design. No entanto, limitar esta visão a aspetos 

patológicos contribui para alimentar representações e estereótipos negativos associados à velhice. 

Na sociedade moderna, envelhecer ainda é sinónimo de decadência física e diminuição de papéis 

sociais (Lopes, 2010). Estudos que realizaram pesquisas culturais sobre a imagem da velhice na 

sociedade verificaram que em países asiáticos pessoas sénior são vistas de uma forma mais 
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positiva e altamente respeitadas. Estes exemplos demonstram que a representação do 

envelhecimento  é o resultado de uma construção social e temporal, fortemente influenciada pela 

cultura (Hummert, 2011; Schneider & Irigaray, 2008). A literatura de HCI (Human Computer 

Interaction) destaca algumas perceções negativas associadas a pessoas idosas, como por exemplo 

são doentes, não são produtivas, são um grupo homogéneo, vivem isoladas e incapazes de usar 

tecnologias (Durick et al., 2013). Os estereótipos refletem imagens erradas e distorcidas sobre o 

comportamento e estilo de vida de pessoas idosas e esta fase tende a ser vista como indesejável, 

ao contrário de outras fases da vida. Além disto, limitam a identificação de problemas e o 

desenvolvimento de oportunidades que respondam às necessidades da população mais velha 

(OMS, 2019).  

Ainda assim, verifica-se um esforço crescente para reconhecer a população idosa como 

um grupo heterogéneo, com caraterísticas diversas tal como outro grupo etário. O perfil da pessoa 

idosa está em constante mudança e hoje a geração de idosos é diferente das gerações anteriores. 

Esta geração permanece mais tempo ativa na comunidade e com desejo de viverem 

independentes nas próprias casas durante o máximo tempo possível (Czaja et al., 2019). Nos 

próximos 30 anos, a nova geração de idosos será muito diferente da geração atual. Irá beneficiar 

de mais saúde e educação, e procurará narrativas relacionadas com o envelhecimento ativo, 

desafiando atitudes sociais (Myerson, 2017). Estes dados são particularmente importantes e 

desafiam o papel do design enquanto agente social. Um estudo analisou problemas que as 

pessoas idosas experimentam na sua vida diária e como estes respondem (Fisk et al., 2009). Dos 

problemas relatados, 47% diziam respeito a limitações financeiras, dificuldades de saúde, e outras 

preocupações. Dos restantes problemas, concluiu-se que 25% poderiam ser resolvidos através do 

design e 28% poderiam ser resolvidos através de técnicas de treinamento ou redesenho. O estudo 

concluiu que mais de 50% dos problemas relatados poderiam ser resolvidos através de esforços 

do design, embora os 47% dos restantes problemas descritos inicialmente poderiam ser 

diminuídos através do design. Na mesma linha, outro estudo conduzido por George Lee & Jonathan 

Collie, em 2016, com mais de 2000 pessoas entre os 18 e os 99 anos, centrou-se em verificar as 

atitudes relacionadas com a idade e se a utilização de uma abordagem intergeracional do design 

de produtos e serviços poderia ser mais positiva (Myerson, 2017). As descobertas ajudaram a 

quebrar muitos dos estereótipos presentes na sociedade. Assim, 83% das pessoas revelaram que 

a idade não as define e que são diferentes de outras pessoas da sua faixa etária. Nove em cada 

dez dos inquiridos afirmaram sentir muitos estereótipos relacionados com a idade, nomeadamente 



 

28 

na tecnologia, e que as marcas devem concentrar-se mais em questões relacionadas com 

necessidades e interesses. A pesquisa demonstrou que dados baseados na idade cronológica são 

uma representação enganosa e limitada de pessoas idosas. 

Estas evidências deixam claro o desafio do design na necessidade de mudança das atuais 

representações do envelhecimento. Novas abordagens, mais conscientes e inclusivas, são 

consideradas na comunidade de design o caminho para pessoas sénior beneficiarem da 

longevidade mais felizes, com mais oportunidades e experiências positivas.  

 

2.2 Design para a Inclusão 

2.2.1 Enquadramento teórico 

A partir da década de 1960, verificaram-se mais iniciativas que desafiaram o design 

convencional a olhar para as questões sociais, relacionadas com o envelhecimento e a deficiência. 

Na literatura são referidos alguns autores que colaboraram nesse sentido (como Helen Hamlyn, 

1986; Lasllet 1989 apud Clarkson et al., 2015). Apesar disso, muitas dessas abordagens 

funcionavam ainda numa perspetiva que promovia a visão da população idosa e com deficiências 

como um grupo minoritário e separado da restante sociedade. Victor Papanek (1971), no seu livro 

Design for the Real World criticou essas abordagens e defendeu o design centrado num utilizador 

mais amplo, que desafiou o repensar de produtos de assistência. Este foi considerado por Clarkson 

& Coleman (2015) o primeiro exemplo de práticas verdadeiramente inclusivas. A mudança nas 

práticas de design para o envelhecimento e deficiência procedeu-se nos anos seguintes, 

impulsionada pelo reconhecimento da importância da igualdade social, exigência destes 

consumidores, e espectativas sociais que valorizam a diversidade humana. Informação extensiva 

dos principais acontecimentos que impulsionaram o design inclusivo é detalhada em (Clarkson et 

al., 2013). Essa tendência manifestou-se mundialmente de formas diferentes, resultantes de 

significados culturais e sociais divergentes, que deram origem a vários termos, entre os principais 

– Design Universal, Design para Todos e Design Inclusivo.  

O Design Universal, promovido originalmente pelo arquiteto Ronald Mace nos Estados 

Unidos, foi o lançamento para uma nova visão, definido como ‘The design of products and 

environments to be usable by all people, to the greatest extent possible, without the need for 
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adaptation or specialized design’1 (Jones et al., 1997 cited by Persson et al., 2014, p.5). O conceito 

foi influenciado pelo Design sem Barreiras e Design Acessível. Em 1997, um grupo de especialistas 

do Center for Universal Design descreveram os Sete Princípios do Design Universal com o 

propósito de aprofundar o conceito e orientar no processo de design (Preiser & Smith, 2011):  

Uso equitativo: O design é útil e comercializável para todas as pessoas, com diferentes 

habilidades. 

Flexibilidade de uso: Acomoda uma vasta gama de preferências e habilidades individuais e 

permite a escolha do método de uso. 

Simples e intuitivo: Simples de compreender, independentemente das habilidades linguísticas, 

conhecimento ou concentração do utilizador. 

Informação percetível: O design comunica eficazmente as informações necessárias para o 

utilizador, independentemente de diferenças nas habilidades sensoriais ou na condição do 

ambiente.  

Tolerância ao erro: Reduz os riscos e consequências adversas que ocorrem de ações acidentais 

ou não intencionais.   

Baixo esforço físico: Deve ser usado com eficiência, conforto e o mínimo esforço.  

Tamanho e espaço para abordagem e uso: Conceder tamanho e espaço necessários para 

abordagem, alcance, manipulação e uso, independentemente da altura, postura ou mobilidade do 

utilizador. 

O Design para todos ou Design for All é amplamente usado na Europa, com o objetivo de 

projetar produtos que possam ser usados pelo maior número de pessoas possível. Esta noção não 

implica que uma solução única possa atender a todas as pessoas. O Design para Todos é 

concebido pelo European Institute of Design and Disability (2004) como o ‘design for human 

diversity, social inclusion and equality’ (EIDD, 2004 apud Persson et al., 2014, p. 4), apoiado 

numa visão sustentável. São várias as definições existentes de Design para Todos, mas esta é 

considerada a mais difusa pelos autores Persson et al. (2014). Esta prática projeta com base na 

análise das necessidades e aspirações da diversidade humana e defende o envolvimento dos seus 

 
1 Tradução livre da autora: ‘O design de produtos e ambientes utilizados por todas as pessoas, na medida do possível, 
sem necessidade de adaptação ou design especializado.’ 



 

30 

utilizadores em todas as fases do processo de design (Persson et al., 2014). Waller et al. (2015) 

afirmam que o Design para Todos e o Design Universal possuem o mesmo significado literal e 

provêm do design do ambiente construído e de sites. As primeiras instituições da União Europeia 

(UE) que deram origem ao Design para Todos, e ao Design Inclusivo no Reino Unido, foram o 

European Institute of Design and Disability (EIDD), que desde 2006 alterou o nome para Design 

for All Europe, European Design for Aging Network (DAN) e DesignAge (Clarkson et al., 2015).  

O Design Inclusivo tem sido promovido sobretudo no Reino Unido, nomeadamente por 

redes de investigação que desde então desenvolveram uma base de conhecimento considerável. 

O termo apresenta semelhanças com o Design Universal e Design para Todos mas acrescenta o 

conceito ‘razoável’ na sua definição. Apresenta diferentes noções, mas é descrito no British 

Standard on Managing Inclusive Design  (BSMID, 2005 apud Persson et al., 2014, p. 6) como: 

The design of mainstream products and/or services that are accessible to, and usable 

by, as many people as reasonably possible on a global basis, in a wide variety of situations and 

to greatest extent possible without the need for special adaptation or specialized design. 

Clarkson et al. (2013) reiteram este pensamento e afirmam que expandir o público-alvo 

de um produto ou serviço para incluir o maior número de pessoas possível, sem comprometer os 

objetivos de negócios, é um aspeto fundamental da abordagem inclusiva. O foco está em servir a 

população sem causar estigma. Para atingir esses objetivos, os autores defendem a adoção de 

estratégias e obtenção de conhecimento necessário para utilizar essas estratégias. Nesse sentido, 

verifica-se um corpo crescente no desenvolvimento de ferramentas e técnicas de design com o 

objetivo de inspirar empresas a projetar para a inclusão e apoiar o sucesso comercial, como por 

exemplo o Inclusive Design Toolkit2 desenvolvido por grupos de investigação da Universidade de 

Cambridge, ou o kit de ferramentas de Design Centrado no Ser Humano desenvolvido pela IDEO3, 

entre outros. Um conceito importante a considerar é o design de exclusão, uma vez que permite 

a identificação de limitações de uso de produtos e serviços convencionais para criar medidas que 

possam contrariar esses resultados. Esta abordagem proporciona respostas mais adequadas à 

diversidade humana (Waller et al., 2015), embora consciente de que nem sempre é possível 

projetar para toda a população.  

 
2 http://www.inclusivedesigntoolkit.com/ 
3 https://www.ideo.com/post/design-kit 
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Outras terminologias são defendidas na literatura, como o Design Inclusivo Sensível ao 

Utilizador (Newell et al., 2011). Os autores desse conceito sugerem este termo como uma extensão 

do Design Centrado no Utilizador. Eles afirmam que fazer uso da abordagem DCU em contextos 

que envolvem pessoas mais velhas ou com deficiências deve implicar alterações metodológicas e 

consideram Design Inclusivo Sensível ao Utilizador mais apropriada para o processo de design. 

Neste caso, ‘centrado’ é substituído por ‘sensível’, justificado pela diversidade funcional e 

caraterísticas dos grupos de utilizadores que impossibilita na maioria dos casos projetar um 

produto verdadeiramente utilizável por todos. Foi utilizado o termo ‘inclusivo’, em vez de ‘universal’ 

ou ‘para todos’, por refletir um objetivo mais alcançável e realista. Outro exemplo é Design para a 

Diversidade (Simões & Bispo, 2006), defendido pela Fundação LIGA, em Portugal. Este surge 

como crítica ao Design Inclusivo, uma vez que a palavra ‘inclusão’ sugere que haja algum tipo de 

exclusão. O conceito Design para a Diversidade defende que as pessoas não devem ser 

distinguidas apenas com base nas diferentes incapacidades, mas também diferentes graus de 

experiência e preferências. O objetivo não é criar uma solução que possa servir o maior número 

de pessoas possível, mas permitir que soluções possam ser adaptadas por cada utilizador com 

base nas suas necessidades e preferências.   

Apesar das divergências na forma como se afirmaram, todos os conceitos se alinham no 

mesmo propósito social, motivados pela criação de produtos e serviços que atendam às 

necessidades de uma população diversa, sem excluir nenhum grupo específico. Este deve ser o 

principal foco dos designers, embora a discussão de diferentes perspetivas seja útil e essencial 

para o avanço da prática inclusiva.  

 

2.2.2 Projetar para o envelhecimento  

A população idosa é um dos grupos que mais sofre as consequências do design 

exclusivo, devido à falta de esforços para entender, de forma profunda, as necessidades e 

aspirações deste público-alvo. Clarkson & Coleman (2015) afirmam que é fundamental que os 

designers projetem para um mundo melhor, capaz de responder aos desafios da diversidade 

humana. Nas palavras de Patricia Moore, ‘design can enable us or disable us’ (Myerson, 2017, p. 

48), além de que insistir na categorização das pessoas como ‘jovens’ ou ‘velhos’ gera conflitos 

sociais que poderiam ser evitados (Myerson, 2017). O design inclusivo não corrobora com as 
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abordagens anteriores de design que viam o envelhecimento e deficiência como características de 

um grupo minoritário e incapaz. Esta perspetiva apoia a mudança de uma visão baseada no 

modelo médico, onde as pessoas eram caraterizadas como incapacitadas ou deficientes por terem 

limitações físicas ou mentais, para uma visão apoiada no modelo social, onde a deficiência das 

pessoas é visível ou reforçada pelo design inadequado de produtos, serviços ou ambientes e pelos 

estereótipos enraizados na cultura (Clarkson et al., 2015). Na mesma linha, estes autores 

defendem que esta abordagem leva em consideração (Clarkson et al., 2015, p. 235): 

There is such considerable diversity in mental and physical capability both across the 

population and over the length of the life-course that the association of ‘normality’ with ‘able-

bodiedness’ is neither accurate nor acceptable. 

Apoiar esta visão permite a criação de produtos e serviços mais desejáveis e intuitivos que 

acabarão por beneficiar também outras pessoas, com diferentes caraterísticas, contribuindo para 

a igualdade social. Para Clarkson & Coleman (2015) um bom design apoia-se em decisões 

conscientes durante todo o seu processo e é projetado com base numa compreensão profunda 

das reais necessidades do utilizador. Os autores afirmam que um bom design é um design 

inclusivo. Há uma crescente gama de produtos e serviços inclusivos bem-sucedidos no mercado, 

no entanto Clarkson & Coleman (2015) defendem que ainda há um longo percurso a ser feito para 

se viver num mundo verdadeiramente inclusivo, e os designers têm um papel crucial na evolução 

do cenário presente. 

 

2.3 Design de Produtos de Apoio  

Os Produtos de Apoio (PA), designados até 2007 de ‘ajudas técnicas’, apresentam um 

papel dentro do design e engenharia de reabilitação de permitir que pessoas idosas ou com 

deficiências possam viver uma vida mais independente, saudável, produtiva e digna (OMS, 2016). 

Segundo a Norma ISO 9999, os Produtos de Apoio podem ser definidos como: 

 Qualquer produto (incluindo dispositivos, equipamentos, instrumentos, tecnologia e 

software), especialmente produzido ou geralmente disponível, para prevenir, compensar, 

monitorizar, aliviar ou neutralizar as incapacidades, limitações das atividades e restrições na 

participação. 
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Existe uma enorme variedade de PA no mercado. Dentro dos mais reconhecidos estão as 

ajudas à mobilidade, como por exemplo cadeiras de rodas, muletas e andarilhos. O objetivo desta 

revisão não é fornecer uma lista extensa dos PA existentes, no entanto é pertinente abordar as 

várias classes de PA, de acordo com a Norma (ISO 9999:2016), para uma noção mais abrangente: 

Classe 04 – Produtos de Apoio para tratamento clínico individual (unidades de oxigénio, 

equipamentos de inalação, aparelhos de medição da tensão arterial, meias antiedema para 

braços, pernas e outras partes do corpo, almofadas para sentar e materiais de proteção para 

prevenir úlceras de pressão, …) 

Classe 05 – Produtos de Apoio para treino de competências (materiais para 

desenvolvimento de competências de leitura e escrita, Produtos de Apoio para treino de voz e fala, 

Produtos de Apoio para treino de alfabeto tátil, …) 

Classe 06 – Ortóteses e próteses (ortóteses e próteses para membros inferiores e superiores, 

cabeleiras, dentaduras, calçado ortopédico, …)  

Classe 09 – Produtos de Apoio para cuidados pessoais e proteção (calçadeiras de 

sapatos, puxadores de fechos éclair, ganchos para abotoar, cadeiras sanitárias, cadeiras de banho, 

fraldas, termómetros corporais, …) 

Classe 12 – Produtos de Apoio para mobilidade pessoal (bengalas, andarilhos, 

canadianas, muletas, cadeira de rodas manuais e elétricas, carros de baixa velocidade, adaptações 

para carros, …) 

Classe 15 – Produtos de Apoio para atividades domésticas (Produtos de Apoio para comer 

e beber, Produtos de Apoio para preparação de comida e bebidas.) 

Classe 18 – Mobiliário e adaptações para habitação e outros edifícios (iluminação para 

leitura e trabalho, bancos ou cadeiras de apoio à posição de pé, camas com ajuste manual ou 

motorizado, corrimões e barras de apoio, elevadores com um assento, rampas fixas…) 

Classe 22 – Produtos de Apoio para comunicação e informação (óculos, lentes e 

sistemas de lentes para ampliação, ajudas para ouvir, amplificadores de voz, máquinas de 

escrever, software para processamento de texto, descodificadores para videotexto e teletexto, 

telefones para redes móveis, sistemas de alarme de emergência pessoal, materiais de leitura 

falados, computadores portáteis e assistentes pessoais digitais (PDA), impressoras…) 



 

34 

Classe 24 – Produtos de Apoio para manuseamento de objetos e dispositivos 

(dispositivos para abrir recipientes, dispositivos para agarrar aplicados no corpo, pinças de 

preensão manuais ou elétricas, bases antiderrapantes…) 

Classe 30 – Produtos de Apoio para atividades recreativas (ferramentas, materiais e 

equipamentos para trabalhos manuais, artesanato têxtil, criação de imagens gráficas…) 

Dentro dos PA, as ajudas de pequeno porte utilizadas para realizar atividades da vida diária 

(ajudas para comer, cozinhar, vestir, tomar banho, cuidados pessoais, escrever, ler, de alcance, 

de lazer) são frequentemente chamadas de ajudas da vida diária. Este tipo de ajudas são 

especialmente importantes para pessoas idosas ou com incapacidade poderem manter uma vida 

independente (Barros, 2012).  

Numa tentativa de aprofundar a discussão sobre a definição de PA, Bispo (2018) 

constatou que todos eles apresentam uma justificação funcional, mas esta não é suficiente para 

os definir e diferenciar de produtos de consumo comum. O autor afirma que mesmo produtos de 

consumo comum podem ser considerados PA se forem usados num contexto de reabilitação, por 

isso não devem ser definidos com base numa caraterística funcional, mas pelo seu contexto de 

utilização. Outro elemento diferenciador é a ideia de necessidade, em oposição à ideia de escolha 

quando se trata de produtos de consumo comum. Desta forma, a definição de produto de apoio 

está implicitamente ligada a noções de incapacidade. Por outras palavras, Bispo (2018) concluiu 

que o que distingue um produto de apoio de qualquer outro produto é o significado que lhe é 

atribuído, gerado através do contexto em que habitualmente são usados. Assim sendo, afirma que 

a noção de produto de apoio, mais do que uma categoria funcional, se baseia numa categoria 

simbólica.  

Os PA são vistos na sociedade como símbolos negativos, associados à perda de 

capacidade, que inibem as pessoas idosas ou com incapacidades de ter uma vida social ativa. 

Estes estão ligados a noções estigmatizantes de deficiência, fragilidade e dependência, ainda que 

o seu propósito seja precisamente o contrário (Barros, 2012). O nível de incapacidade é 

frequentemente conotado de acordo com a quantidade de elementos que indicam necessidade de 

apoio e ajuste ergonómico. Quanto maior a presença desses elementos, maior a possibilidade de 

ligação a estereótipos estigmatizantes. Na perspetiva de Link e Phelan (2001 apud Barros, 2012), 

o estigma surge quando há elementos de rotulagem, estereotipagem, perda de estatuto, 
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descriminação e separação. Uma reflexão extensa sobre estigma e objetos estigmatizantes é 

fornecida por Bispo (2018), na sua tese de doutoramento Design contra o estigma. 

Estes fatores indicam uma forte necessidade de reflexão nas abordagens utilizadas no 

processo de design de PA. Langley et al. (2020) consideram o mercado de PA ainda limitado, com 

foco em questões como ergonomia e eficiência, ignorando outras valências fundamentais como 

estética e experiência. Estes produtos são muitas vezes projetados especificamente para a 

deficiência ou incapacidade, em vez de projetados para as pessoas (Barros, 2012), sendo por isso 

frequentemente compostos por cores neutras, prevalecendo a componente funcional, como 

ilustram a Figura 4 e a Figura 5.  

 

Figura 4 – Modelo de andarilho (fonte: Invacare) 
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Figura 5 – Modelo de Cadeira de rodas (fonte: Invacare) 

O princípio de ‘tamanho único’ vê pessoas com incapacidades, nomeadamente pessoas 

sénior, como um grupo homogéneo, desvalorizando questões fundamentais como necessidades 

psicossociais e desejos pessoais, que contribuem para a formação de estereótipos.  

Estas críticas não são válidas para todos os PA, como por exemplo um par de óculos que 

com o passar dos anos se afastou de conotações ligadas a incapacidade ou deficiência e passou 

a ser visto como um produto de moda (Pullin, 2009). Outro exemplo é a ferramenta de cozinha 

OXO Good Grips, inicialmente projetada para pessoas com artrite, embora possa ser utilizada por 

diversas pessoas com diferentes habilidades, tornando o produto livre de sentimentos 

estigmatizantes. No entanto, incluem uma parte significativa que ainda seguem abordagens 

baseadas no modelo médico. Este modelo, desenvolvido no séc. XIX, via a deficiência somente 

como um problema técnico da medicina. A pessoa com deficiência era considerada doente, 

acabando por se refletir no desenvolvimento de políticas públicas no âmbito da saúde que 

resultaram na exclusão social destes indivíduos (Simões & Bispo, 2006). Uma publicação antiga 

mas ainda pertinente, de Newell (2003), encontrada no livro de Clarkson et al. (2013), considerou 

o futuro dos PA e criticou as abordagens utilizadas até ao momento e que ainda prevalecem. O 

autor afirmou que os designers de PA tendem a olhar para os utilizadores como ‘pacientes’ em 

vez de ‘clientes’ e que desta forma se estão a perder oportunidades importantes neste campo. 
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2.3.1 Atitudes de pessoas idosas  

Com base nos desejos das pessoas idosas, descritos na subsecção 2.1.4, os PA destacam-

se pelo potencial de compensar as dificuldades nas atividades da vida diária e possibilitar uma 

vida independente e socialmente ativa. Apesar das vantagens evidentes na utilização destes 

produtos os resultados não são positivos, decorrentes das abordagens projetuais utilizadas. A 

relutância em aceitar PA e as elevadas taxas de abandono quando ainda são necessários 

emergiram numa quantidade significativa de estudos, que se concentraram na identificação de 

barreiras no uso de PA e como estes são interpretados por pessoas idosas. A literatura foca numa 

quantidade considerável de necessidades que não são satisfeitas e sentimentos negativos 

associados que justificam o panorama atual. O medo de serem estigmatizados e autoperceção de 

‘deficientes’ são frequentemente apontados pelos idosos em relação ao uso de PA (Spinelli et al., 

2018). A utilização de um PA estigmatizante dá visibilidade à deficiência, reforçando esses 

significados e sentimentos depreciativos, que podem ainda provocar barreiras físicas no contacto 

social (Barros, 2012).  

Vários autores confirmam que os fatores emocionais apresentam um papel determinante 

na aceitação de PA. Um estudo recente, conduzido por Chen (2020) revelou insights sobre 

sentimentos que os PA despertam em pessoas idosas. Foram recrutados 50 participantes, 

residentes na comunidade, com o objetivo de compreender experiências emocionais positivas e 

negativas relacionadas com o uso de PA. As experiências negativas citadas pelos participantes 

foram ansiedade, frustração, estigma, isolamento e sensação de insegurança ou medo, 

especificamente no caso de PA que envolvem tecnologia. Maior segurança, autonomia, e 

relatividade foram expressas como experiências positivas. Essa pesquisa mostrou que apenas 

foram fornecidos benefícios funcionais e que necessidades psicológicas das pessoas idosas foram 

altamente subestimadas, desencadeando uma variedade de experiências negativas. Outra 

pesquisa extensa, fornecida por Yusif et al. (2016), examinou vários estudos empíricos que 

relataram barreiras à adoção de PA por pessoas idosas. Eles concluíram que as principais dizem 

respeito a questões de privacidade, confiança, funcionalidade/valor agregado, custo, dificuldade 

de uso e adequação para o uso diário, perceção de não necessidade, estigma e medo de 

dependência. Os autores atribuem estes resultados à falta de conhecimento das necessidades das 

pessoas idosas e do processo de envelhecimento.  
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Estes resultados evidenciam que as abordagens tradicionais utilizadas não acompanham 

as necessidades reais dos seus utilizadores e contribuem para a formação de preconceitos 

negativos e exclusão social. A compensação das habilidades físicas não é suficiente para quebrar 

a resistência na aceitação de PA e exige mudanças óbvias neste mercado, que incluem a 

conscientização e conhecimento das experiências emocionais e necessidades psicológicas dos 

utilizadores por parte de designers e engenheiros. 

 

2.3.2 Ir além das habilidades 

A consciência de que o envelhecimento é inerente à condição humana e ultrapassa 

questões meramente funcionais ainda não é consistente no campo dos PA, contribuindo para um 

mercado estereotipado, numa época em que igualdade e inclusão são temas de destaque e 

aspiração (Spinelli et al., 2020). Obter uma compreensão holística de pessoas sénior é defendido 

como o caminho para atender verdadeiramente às necessidades e preferências destes utilizadores 

e superar os problemas encontrados atualmente. Quando criticou o panorama atual dos 

PA,  Newell (2003), tal como as outras pesquisas mais recentes (Chen, 2020; Spinelli et al., 2018; 

Yusif et al., 2016), terminou afirmando que os designers devem ouvir e saber o que as pessoas 

querem, concentrando-se nas caraterísticas reais em vez de estereótipos. Estes estudos defendem 

a importância de redirecionar os trabalhos futuros para o foco nas experiências e necessidades 

dos utilizadores como forma de garantir melhores resultados.   

A consideração de questões emocionais e cognitivas no projeto de PA tem sido explorada, 

ainda que discretamente, especialmente em PA que envolvem tecnologia, como telessaúde. Para 

isso, abordagens de Design Centrado no Utilizador são usadas na promoção de soluções mais 

desejáveis e inclusivas. Um bom exemplo é o projeto ATHENE4, no Reino Unido, centrado em 

desenvolver PA que promovem uma vida saudável para pessoas idosas. O desenvolvimento das 

soluções é mediado pelas caraterísticas e rotinas dentro do ambiente doméstico e por fatores 

sociais que envolvem família, comunidade e serviços do setor público. Para obter uma 

compreensão rica da diversidade e complexidade que caraterizam as experiências e necessidades 

dos idosos são utilizados métodos etnográficos, como por exemplo sondas culturais. Numa fase 

 
4 http://atheneproject.org.uk/ 
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seguinte, os produtos são gerados num processo adaptativo e evolutivo de co-design com pessoas 

as idosas, para que estes se encaixem no seu contexto e estilo de vida. 

Em concordância, garantir que as necessidades e preferências das pessoas idosas são 

atendidas nos PA é essencial para a sua aceitação e adoção permanente. No entanto, isso deve 

implicar uma compreensão profunda e rigorosa de determinados aspetos, através da utilização de 

abordagens de design centradas no utilizador que os designers não devem ignorar ou desprezar 

no processo de design.  

 

2.3.3 O significado de independência para pessoas idosas  

Permanecer independente o máximo tempo possível é assumidamente um objetivo das 

pessoas idosas. O design tem procurado responder neste sentido, nomeadamente através de PA 

cujo objetivo fundamental é promover a independência na vida diária. Por outro lado, é pertinente 

entender porque é que as pessoas idosas afirmam sentir medo de dependência ao utilizar esses 

produtos, como demonstrado na subsecção 2.3.1. Este fator sugere uma discrepância entre a 

definição de independência reconhecida pelo design e a perceção de independência das pessoas 

idosas, que precisa ser entendida. Curiosamente, pouca informação foi encontrada na literatura 

de Design sobre sentimentos de independência nos idosos e como estes podem ser promovidos. 

Publicações que exploram esse tema foram encontradas, sobretudo, na literatura das ciências 

sociais.  

No livro de Clarkson et al. (2013) Inclusive Design: Design for the Whole Population, um 

capítulo escrito por Marion Bieber designado The struggle for Independence descreveu os desafios 

enfrentados por uma pessoa octogenária e como estes influenciam a sua independência. Todas 

as questões estavam ligadas à capacidade de realizar atividades da vida diária, nomeadamente 

atividades instrumentais da vida diária (AIVDs), como por exemplo vestir, tomar banho, ler, 

escrever ou usar transportes. Ainda que esta associação seja indiscutível, o conceito de 

independência é mais complexo.  

Na tentativa de explorar o significado de independência para pessoas sénior, Secker et al. 

(2003) criticaram o facto de independência e dependência serem frequentemente interpretados 

como antagonistas, ou seja, a independência é vista como a ausência de dependência e vice-versa. 

Os autores defendem que esta visão é apoiada numa ideologia de autossuficiência enraizada na 
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cultura ocidental. Com base na revisão de literatura, esses autores constataram que as pessoas 

idosas podem recorrer a ajuda de outras sem influenciar negativamente o sentimento de 

independência.  Por isso, como forma de contestar essa ideologia, desenvolveram um modelo 

bidimensional de independência. A Figura 6 ilustra este modelo que separa sentimentos subjetivos 

de independência da dependência de outros para realizar tarefas. Este modelo acomoda 

diferenças culturais, onde a autoconfiança é encarada como desejável. 

 

 

Figura 6 – Modelo Bidimensional de Independência (fonte: Secker et al., 2003) 

 

Desta forma, a independência é um conceito altamente subjetivo, influenciada por fatores 

como a escolha, utilidade social e autonomia. Além disso, é altamente variável, mediada pelo 

tempo e experiências vividas (Secker et al., 2003).  Partindo deste pressuposto, Rabiee (2013) 

desenvolveu um estudo mais recente com 50 pessoas sénior e pessoas com deficiência, onde 

explorou a relação entre as escolha feitas e sentimentos subjetivos de independência. Os 

resultados provaram que a independência é altamente condicional, relativa e subjetiva, 

demonstrando que para algumas pessoas pode significar a capacidade de fazer tarefas sozinho e 

para outras significa ter o controlo da sua vida e poder tomar as próprias decisões. Outra 
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descoberta, apoiada na visão de Secker et al. (2003), revelou que a independência é variável. Os 

participantes não se consideraram ‘dependentes’ ou ‘independentes’, revelando que esses 

sentimentos variavam de acordo com determinada área das suas vidas e que estariam sujeitos a 

mudar, influenciados por diferentes fatores. A análise longitudinal também permitiu descobrir que 

a independência pode ser redefinida ao longo do tempo, tal como outros autores verificaram (Ball 

et al., 2004).  

Outros estudos empíricos (Hillcoat-Nalletamby, 2014; Plath, 2008; Schwanen et al., 2012) 

alinhados com estas descobertas, demonstraram a natureza multidimensional do conceito de 

independência, que acolhe aspetos físicos e psicológicos. Plath (2008) desenvolveu um estudo na 

Austrália e identificou cinco discursos predominantes sobre independência em pessoas com mais 

de 65 anos. Ser autossuficiente, influenciado pela capacidade física e mental, ser capaz de tomar 

as próprias decisões e ter recursos pessoais e externos foram os exemplos mais citados. Outros 

exemplos foram dados, como ter posição social e autoestima, promovidos por relações sociais.  

Essa autora afirma que a insistência em interpretar a independência como autossuficiência e 

utilização de recursos pessoais pode desencadear experiências negativas como frustração, solidão, 

tédio, falta de oportunidades, entre outros. Por isso, Plath (2008) enfatiza a importância de 

promover a independência no sentido oposto, numa perspetiva social e inclusiva. Outra pesquisa 

de maior escala, desenvolvida no País de Gales, identificou padrões de significado de 

independência para 183 pessoas idosas em três contextos diferentes – 66 vivem em lares, 59 

vivem em ambiente comunitário e 58 em residências de cuidados extra – a fim de encontrar 

diferenças e semelhanças nas interpretações (Hillcoat-Nalletamby, 2014). Os resultados geraram 

diversos fatores influenciadores, alguns são comuns nos três contextos, outros apenas em 

contextos específicos. Aceitar ajuda disponível, fazer tarefas sozinho, ter recursos (financeiros, 

família, amigos) e preservar a saúde física e mental, influenciados pelo desejo de manter a 

autossuficiência, a própria identidade, confiança, capacidade de decisão e escolha, foram 

interpretações de independência comuns nos três contextos.  

Outra questão pertinente são os esforços comportamentais utilizados pelas pessoas sénior 

para promover independência. Gignac et al. (2000) desenvolveram uma pesquisa na tentativa de 

encontrar evidencias conclusivas entre as adaptações utilizadas pelos idosos e a sua relação com 

a perceção de independência. Para tal, foram recrutadas 286 pessoas idosas com osteoartrite 

e/ou osteoporose e os resultados revelaram que estes utilizavam ativamente uma variedade de 

adaptações, nomeadamente de seleção, otimização, compensação e ajuda de outras pessoas em 
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atividades básicas e instrumentais da vida diária (AVDs e AIVDs, respetivamente). Por outro lado, 

surpreendentemente, estas adaptações geraram um impacto negativo nos sentimentos de 

independência das pessoas idosas. Em alguns casos, os autores verificaram que as estratégias de 

adaptação utilizadas não tiveram esse efeito, ainda assim não foram relatados resultados positivos.   

Estas noções mais amplas de como a independência é percebida pelos idosos estão 

claramente desalinhadas com o conceito de independência conhecido pelo design, demonstrando 

que é fundamental compreendê-lo e redefini-lo de acordo com a realidade das pessoas sénior. 

Para tal, é crucial desenvolver uma investigação centrada nessas pessoas que possibilite auscultar 

as suas necessidades e aspirações, com vista na compreensão do que realmente é importante e 

desejável para elas.   
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3 TRABALHO DE CAMPO 

 

3.1 Introdução 

Este capítulo descreve e fundamenta os procedimentos metodológicos utilizados com o 

propósito de obter um entendimento sensível sobre o significado de independência e dependência 

para as pessoas idosas. Os resultados são detalhados e indicam que estes conceitos são altamente 

complexos, subjetivos, variáveis e não são absolutos. Os fatores que influenciam sentimentos de 

independência e dependência são expostos, assim como atitudes de superação, refletidas nas 

estratégias de adaptação adotadas. Por fim, são discutidas as implicações dessas descobertas 

para o design de Produtos de Apoio (PA), como forma de promover experiências mais positivas e 

produtos mais desejáveis.  

 

3.2 Método 

A pesquisa qualitativa centra-se em compreender um fenómeno através das experiências 

e perceções vivenciadas pelos participantes do estudo (Kornbluh, 2015).  Aspetos relacionados 

com a confiabilidade e validade desta abordagem são frequentemente questionados e discutidos 

na literatura como elementos fundamentais para garantir a credibilidade e rigor pretendidos no 

estudo qualitativo (Hayashi et al., 2019). Por isso, foi utilizado como suporte na elaboração deste 

capítulo o método COREQ (Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research) desenvolvido 

por Tong et al. (2007). Este método reconhece um conjunto de 32 itens, organizados e descritos 

numa checklist a fim de serem incluídos e relatados em estudos qualitativos. O objetivo é apoiar 

investigadores, promovendo uma exposição explícita e extensa dos aspetos importantes da 

pesquisa (Tong et al., 2007).       

 

3.2.1 Seleção e recrutamento de participantes  

As participantes foram selecionadas para atender a algumas caraterísticas relevantes – 

mulheres com idade superior a 65 anos, portadoras de uma ou mais doenças crónicas, que 
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utilizam ou já utilizaram PA; umas moram em contexto rural e outras, no urbano – e foram 

recrutadas seguindo os métodos de conveniência, e posteriormente, bola de neve. Ainda que a 

seleção específica de mulheres não tenha sido o foco inicial do estudo, a investigação evoluiu 

naturalmente nesse sentido, com base nas pessoas que reuniram os requisitos e se mostraram 

interessadas em participar. Esta seleção foi feita com vista a atender os objetivos deste estudo, 

descritos no capítulo 0.  

Numa primeira fase de recrutamento, as participantes foram abordadas por telefone, e 

depois de explicadas e esclarecidas as informações gerais da investigação, foram convidadas a 

participar no estudo. Revelando interesse, procedeu-se ao agendamento de uma visita, numa data 

e hora da sua preferência, sendo sempre possível reagendar ou cancelar a sua participação. As 

visitas decorreram no ambiente domiciliário das participantes, com o potencial de fornecer maior 

quantidade de informações não verbais relevantes para o estudo. Consciente da situação 

pandémica atual, foram seguidas, criteriosamente, todas as medidas de prevenção e segurança 

validadas pela DGS (Direção-Geral da Saúde).   

Antes de iniciar qualquer processo, foram fornecidas Folhas Informativas com as etapas 

e objetivos da pesquisa, incluindo considerações éticas fundamentais na boa conduta de estudos 

que envolvem pessoas. Entre elas, releva-se o direito de abandonarem o estudo a qualquer 

momento, sem necessitarem de justificação e sem repercussões negativas para as participantes, 

assim como a garantia de que os dados serão guardados e tratados de forma segura, anónima e 

confidencial, em conformidade com o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Diretiva 

95/46/CE) e legislação em vigor.  

A pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 dificultou esta etapa da investigação, tornando 

o processo longo e conturbado, ainda que o número pretendido de participantes não seja 

considerado elevado. Depois de algum tempo desde a primeira fase de recrutamento na zona do 

Grande Porto, contactou-se uma IPSS (Instituição Particular de Solidariedade Social) de outra zona 

do país que se disponibilizou para colaborar nesta pesquisa. No contacto com uma profissional da 

Instituição – Associação ‘Em Diálogo’, na Póvoa de Lanhoso, Braga – foram explicados e 

esclarecidos os objetivos e metodologias gerais da investigação. Em conjunto com a profissional 

procedeu-se à seleção e contacto de eventuais participantes. Foi empregue a mesma abordagem 

utilizada com as participantes da primeira fase. Todas as visitas domiciliares ocorreram na 
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presença da profissional da Instituição, sendo prevista a presença de um elemento familiar para 

quebrar eventuais constrangimentos. 

Uma pessoa não deu seguimento à sua participação neste estudo por não saber ler e 

escrever – habilitação necessária para a realização da recolha de dados – e outra que, 

posteriormente, alegou não reunir um dos critérios da amostra. Por indicação destas pessoas, 

foram recrutadas duas participantes que aceitaram colaborar na investigação. Assim sendo, foram 

selecionados através do método de amostragem bola de neve.  

No total, onze mulheres com mais de 65 anos foram recrutadas. Quatro foram 

selecionadas na primeira fase de recrutamento e sete na segunda fase.  

 

3.2.2 Recolha de dados 

As Sondas (Culturais e outras) são um método de Design Centrado no Utilizador focado 

na compreensão empática de fenómenos humanos, que podem ser úteis para a exploração de 

novas oportunidades de design (Mattelmäki, 2006).  Sleeswijk Visser (2009), acredita que este 

método pode promover uma visão holística sobre a complexidade da experiência humana. Neste 

caso, os utilizadores representam um papel ativo e são convidados a refletir e auto documentar 

as suas experiências, pensamentos e atitudes, assumindo o domínio neste processo. Para isso, 

são fornecidos kits criativos, geralmente desenvolvidos e entregues pelas designers que podem 

incluir atividades como responder a questões, fotografar exemplos, ou preencher mapas 

(Mattelmäki, 2005). Aqui, as pessoas são vistas como ‘complex, rational, emotional human beings, 

having values, motivations and needs’ (Green & Jordan, 1999, apud Sleeswijk Visser, 2009, p. 

16)5. 

 O projeto Presence  foi precursor desta abordagem, intitulada de Sondas Culturais, que 

envolveu pessoas sénior de três cidades diferentes – Peccioli, na Itália, Oslo, na Noruega e Bijlmer, 

na Holanda (Gaver et al., 1999). O objetivo inicial foi promover o diálogo e proximidade entre 

designers e utilizadores, bem como dissipar estereótipos relacionados com pessoas idosas. O 

material gerado revelou uma variedade de dados ricos (Gaver et al., 1999) sendo, no entanto 

 
5 Tradução livre da autora: ‘seres humanos complexos, racionais, emocionais, com valores, motivações e 
necessidades.’  
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pouco evidentes e fragmentados, que foram apresentados como resultado da investigação. Por 

outro lado, Gaver et al (2004) realçam que o foco não estava em analisar o material recolhido, 

mas em inspirar o design.  

Vários designers e investigadores, influenciados pelo projeto Presence, adaptaram as 

Sondas com novos propósitos (Mattelmäki, 2006). Surgiram as Sondas informativas (Clarke et 

al., 2002; Crabtree et al., 2003) utilizadas em contextos sensíveis que evolveram ex-pacientes 

psiquiátricos. O objetivo, diferente do de Gaver et al. (1999), era reunir dados que informassem o 

design sobre as necessidades destas pessoas na vida quotidiana. Outras abordagens direcionadas 

para objetivos diferentes surgiram na literatura – Sondas de Tecnologia (Hutchinson et al., 

2003), Sondas de Empatia (Mattelmäki & Battarbee, 2002), Sondas de Comunicação 

(Beaudouin-Lafon et al., 2001), entre outras. Mattelmäki (2006) identificou quatro razões distintas 

para aplicar o uso de Sondas – inspiração, informação, participação e diálogo. Ainda que aplicadas 

com objetivos diferentes, o intuito de recolher atitudes, emoções e fornecer uma visão do estilo de 

vida dos utilizadores, de forma quase lúdica, é comum a todas elas (Mattelmäki, 2005). 

As sondas apresentaram ótimos resultados na criação de proximidade e empatia entre 

investigadores e participantes, consideradas úteis na colaboração e relação entre todos os 

envolvidos (Sleeswijk Visser, 2009). Na mesma ordem, mostraram ser mais adequadas do que 

outros métodos qualitativos como a observação, que em situações consideradas sensíveis pode 

inibir ou tornar-se desconfortável para as pessoas observadas. Manifestaram ainda abertura para 

novas perspetivas e informação holística que, na perspetiva de Mattelmäki (2005) podem ser mais 

genuínas. No entanto, os resultados podem ser inesperados com respostas muitas vezes 

ambíguas e difíceis de interpretar, quando é feito apenas o uso desta abordagem. Assim sendo, 

Mattelmäki (2005) sugere a utilização de entrevistas para facilitar a interpretação dos dados 

gerados.  Refere também que a utilização das Sondas como método complementar pode tornar 

as entrevistas mais eficazes, proporcionando abertura e preparação para os temas a discutir e 

uma reflexão mais profunda da subjetividade das questões levantadas. A aplicação deste método 

torna-se ainda mais interessante em plena pandemia Covid-19, pela forma como se procede. 

Consciente da sensibilidade dos temas e contexto a explorar neste projeto de investigação, 

e motivada pelos benefícios das abordagens apontadas anteriormente, foram aplicadas Sondas na 

primeira fase da recolha de dados, combinadas com entrevistas semiestruturadas na segunda 

fase.   
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3.2.2.1 Design do kit de Sondas 

O kit das Sondas Culturais foi projetado com o intuito de parecer simples, evitando assim 

que as participantes sentissem receio de errar ou desistissem de realizar o que lhes era proposto. 

Outro ponto considerado importante no desenho do kit foi o de dar liberdade para decidirem como 

queriam expressar-se, bem como a possibilidade de decisão para realizarem as atividades na 

ordem e momento desejados. Neste sentido, foi desenvolvido um primeiro kit e feito um teste 

piloto. Na sequência deste teste optou-se por substituir o termo ‘Sondas Culturais’ por ‘atividades’, 

passando a designar-se simplesmente – kit de atividades – de modo a tornar o termo mais claro 

e intuitivo para as participantes.  

O kit incluiu quatro atividades – um mapa, um diário, cartões postais e registo fotográfico 

– inspirados nos elementos desenvolvidos por Burrows (2013) e Burrows et al. (2015). Cada 

atividade continha uma instrução para orientar na realização das mesmas. As quatro atividades 

foram fornecidas dentro de um saco de algodão, juntamente com uma folha informativa (Anexo A) 

que explicava o que era pretendido neste estudo e materiais necessários para documentar as 

respostas, como lápis de cor, canetas e autocolantes. A escolha dos elementos das sondas 

também foi influenciada pelos insights fornecidos por Thoring et al. (2013), que sugerem uma 

lista de itens e funções a serem consideradas no desenvolvimento do conteúdo do kit com base 

no propósito da pesquisa – documentário, visionário, inspirador, motivacional, prático e instrutivo. 

A Figura 7 apresenta uma visão geral do kit testado na fase piloto. A descrição das atividades e 

resultados obtidos estão detalhados no Anexo B.  



 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7– Visão geral dos elementos que constituem o kit de atividades do testado na fase piloto
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3.2.2.2 Teste piloto e iteração do kit de Sondas 

Expressado o interesse em participar no estudo, a investigadora visitou as participantes 

nas suas casas, explicou oralmente o estudo e respondeu a qualquer questão pertinente que 

houvesse. Cumpridos os requisitos de informação apropriados, foi pedido às participantes que 

assinassem uma folha de Consentimento Informado (Anexo C) caso pretendessem dar início à sua 

participação nesta investigação. Questões éticas são fundamentais na condução de estudos com 

pessoas, por isso, antes de iniciar qualquer processo de recolha de dados foi fornecido a cada 

participante uma cópia da mesma folha de Consentimento Informado que salvaguardará os seus 

direitos durante a investigação, nomeadamente a permissão para gravações de áudio das 

entrevistas e registo fotográfico para fins desta investigação. 

O teste piloto foi entregue a duas participantes. Juntamente com a entrega do kit, foram 

explicadas, oralmente (pela investigadora), cada atividade e disponibilizados os seus contactos 

com o propósito de esclarecer dúvidas que pudessem surgir durante o processo. Após a entrega 

dos kits, foram registadas notas de campo que incluíram informações sobre reações e expectativas 

das participantes.  

As atividades foram concluídas e devolvidas à investigadora no prazo previsto de cerca de 

uma semana, sendo sempre possível disponibilizar mais tempo, se necessário. Novamente, uma 

visita foi agendada em casa das participantes e partilhada a sua experiência com o kit de 

atividades. Numa terceira visita procedeu-se à realização de uma entrevista semiestruturada. 

Foram utilizados os resultados gerados no segundo teste piloto por reunirem informações 

relevantes para este estudo.  Após a finalização dos dois testes piloto, foram efetuadas as 

alterações necessárias, com base nos critérios de experiência relatados pelas participantes.  A 

Figura 8 representa uma visão geral do kit de atividades com as alterações incluídas. O guião da 

entrevista não necessitou de alterações.  
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Figura 8– Visão geral dos elementos que constituem a versão final do kit de atividades
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Tabela 2– Descrição dos elementos do kit de atividades e sua respetiva função 

 

ELEMENTOS  FINALIDADE FUNÇÃO  (Thoring et al., 2013) 

Saco com as 

atividades 

 

 

 

 

Armazenar e transportar os restantes 

elementos do kit 

 

 

 

 

Prático 

Cartão de 

identificação 

 

 

Obter os dados demográficos das 

participantes e identificar os kits 

 

 

Documentário 

Motivacional 

01 Para mim… 

 

 

Identificar os significados que as 

participantes atribuem a dependência e 

independência (frases disponíveis na 

p.53) 

 

 

 

Visionário 

02 O meu mapa 

 

 

 

Mapear a condição física das 

participantes (lista completa, disponível 

na p.53) 

 

 

 

 

Documentário 

Inspirador 

03 Registo sobre… 

 

 

 

Documentar exemplos de tarefas que 

representem cada elemento da lista (lista 

completa, disponível na p.53) 

 
 

 

 

 

 

Documentário 

Inspirador 
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Instruções 

 

 

 

 

Informar e guiar as participantes nas 

atividades 

 

 

 

 

Instrutivo 

 

 

 

Lápis de cor e 

canetas 

 

 

 

 

Material para realizar as atividades 

 

 

 

 

Prático 

Motivacional 

Carta  

 

 

Agradecer a participação e motivar as 

participantes 

 

 

Motivacional 

Doces 

 

 

Pequena recompensa, para agradecer o 

tempo disponibilizado 

 

 

Motivacional 
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Como resultado, o kit incluiu apenas três atividades – um mapa, cartões postais e registo 

fotográfico ou escrito – juntamente com uma folha explicativa com todas as atividades. Os 

restantes materiais permaneceram inalterados.  

A primeira atividade, designada 01 Para mim… inclui dois cartões postais e convida os 

participantes a refletirem sobre as seguintes questões:  

- Para mim, dependência significa… 

- Para mim, independência significa… 

A segunda atividade, designada 02 O meu mapa, consiste num mapa de um corpo 

humano, permitindo obter informações sobre a saúde ou condição física das participantes e 

facilitar, posteriormente, a abordagem deste tema. Nesta atividade é proposto utilizar os 

autocolantes coloridos para representar cada item descrito na folha explicativa da respetiva 

atividade: 

1- Sente limitações físicas causadas pela doença. 

2- Sente limitações físicas que não são causadas pela doença. 

3- Não sente limitações. 

A última atividade, designada 03 Registo sobre… envolveu várias questões que 

poderiam ser documentadas através de fotografias ou outra forma de registo, da preferência dos 

participantes. Foi apenas solicitado que utilizassem as etiquetas fornecidas para registarem a 

resposta: 

1- Preciso de ajuda para fazer. 

2- Gosto de ajudar outras pessoas a fazer. 

3- Faço com outra pessoa mesmo que não precise de ajuda. 

4- Prefiro fazer sozinho. 

5- Faço todos os dias. 

6- Costumava fazer, mas atualmente não faço mais. 

7- Faz-me sentir dependente.  

8- Faz-me sentir independente.  
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3.2.2.3 Procedimento de recolha de dados 

Recorreu-se ao mesmo processo de consentimento informado, entrega e recolha do kit de 

atividades acima descrito. Foi estipulado um período de resposta de uma semana, acordado com 

as participantes, e nenhuma participante necessitou de mais tempo. Posteriormente, a 

investigadora organizou e analisou preliminarmente os materiais recolhidos, e agendou com cada 

participante uma entrevista semiestruturada para discutir, validar e aprofundar as respostas 

obtidas (guião da entrevista disponível no Anexo D). O material gerado foi útil para iniciar a 

discussão dos temas explorados (consultar os resultados no Anexo E) e também os motivos por 

detrás de cada atitude e sentimento. A entrevista foi realizada no ambiente domiciliar das 

participantes e gravada em áudio, com consentimento obtido por escrito no início do estudo e 

confirmado oralmente antes da entrevista. Cinco foram realizadas no interior da habitação e seis 

no exterior da habitação, respeitando a preferência da participante e cumprindo rigorosamente 

todas as normas de segurança validadas pela DGS, como referido anteriormente. As entrevistas 

tiveram uma duração média de quarenta minutos – a mais longa durou uma hora e quarenta e 

cinco minutos e a mais curta vinte e oito minutos.  

 

 

3.2.3 Análise de dados  

O contacto com os dados iniciou-se após a recolha dos kits. As atividades foram 

observadas permitindo que a investigadora pudesse refletir e preparar-se para a discussão das 

mesmas, na entrevista. Todos os kits foram fotografados e transcritos em formato digital, utilizando 

o software MSWord. As entrevistas, gravadas em áudio, foram transcritas na íntegra, tendo sido 

garantido que apenas a investigadora tem acesso aos ficheiros originais e que o seu conteúdo 

somente será usado para fins desta investigação, sendo posteriormente eliminados. Também 

foram feitos registos fotográficos durante as entrevistas. Optou-se pela atribuição de pseudónimos 

com o propósito de garantir e preservar o anonimato das participantes. 

Após a conclusão destas etapas foi utilizada como técnica de análise o Diagrama de 

Afinidades, que consiste num método de análise temática. A análise temática é caraterizada por 

ser flexível, acessível e ao mesmo tempo simples, conferindo o rigor necessários na pesquisa 

qualitativa. Tem como função identificar padrões e analisar significados dentro de um conjunto de 
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dados (Braun & Clarke, 2012). O diagrama de afinidades permite desempenhar esse processo de 

uma forma eficiente e, por isso, é frequentemente utilizado no contexto do design. O método é útil 

para organizar e classificar grandes quantidades de dados, agrupando-os com base numa relação 

de afinidade (Dam & Siang, 2020). Consiste, tradicionalmente, em reunir informações em post-its 

numa parede e, posteriormente, começar a colar e agrupar essas informações para refletir temas 

comuns entre eles. 

Contrariamente ao método tradicional, foi utilizado o software Lucidchart para desenvolver 

o diagrama de afinidades. Esta escolha possibilitou, em pleno confinamento devido à pandemia 

Covid-19, compartilhar o documento de análise com a equipa de orientação deste estudo e 

possibilitar a interação de todas as intervenientes no documento, em tempo real. Post-its 

tradicionais têm o inconveniente de, quando movidos várias vezes, perderem aderência na parede. 

Desta forma evitou-se também esse fenómeno. Por outro lado, o método tradicional permite, 

rapidamente, ter uma visão geral do diagrama que não foi tão eficaz utilizando o Lucidchart, 

principalmente quando se foi atingindo uma quantidade de dados substancial.  

Os dados foram codificados pela investigadora deste estudo e foram realizadas reuniões 

regulares com a equipa de orientação para validar a análise em curso e auxiliar no processo 

interpretativo. A análise é composta por temas identificados à priori e por temas induzidos. 

Citações diretas das participantes foram maioritariamente utilizadas para ilustrar os temas que 

compõem o diagrama (Anexo F). Cada post-it está identificado com o pseudónimo e idade da 

pessoa correspondente a cada citação; foram utilizadas duas cores para distinguir participantes 

que moram em zona urbana e zona rural, na expectativa de se verificarem diferenças de 

comportamento associáveis esse fator. Post-its vermelhos foram usados para identificar 

participantes que moram em zona urbana e post-its azuis para identificar participantes que moram 

em zona rural (Anexo F).  
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3.3 Resultados  

O processo de análise revelou três temas principais, transversais aos subtemas 

identificados. Fatores que promovem o sentimento de independência e Fatores que 

promovem o sentimento de dependência foram identificados à priori, e o tema Fatores 

neutros foi gerado indutivamente. A Figura 9 representa um mapa com os temas e subtemas 

que surgiram no diagrama de afinidades.  
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Figura 9 – Mapa temático.        Temas à priori e        Temas indutivos  

 

A seguir, apresentam-se os resultados de acordo com estes temas e subtemas 

identificados. Começa-se com um resumo das principais características demográficas de interesse 

para esta investigação. 

 

3.3.1  Caracterização das participantes 

As participantes foram selecionadas com base num conjunto de caraterísticas (descritas 

na subsecção 3.2.1) que permitissem fornecer experiências subjetivas sobre independência e 

dependência, e que proporcionassem uma compreensão mais profunda dos mesmos termos. 

Onze mulheres com idades compreendidas entre os 66 e os 89 anos participaram neste estudo. 

A Tabela 3 apresenta as principais caraterísticas demográficas de cada participante, identificadas 

por um pseudónimo.  
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Tabela 3– Caraterísticas das participantes. 

 

PSEUDÓNIMO IDADE PROFISSÃO ESTADO CIVIL SITUAÇÃO DOENÇAS 

Júlia 89 

anos 

Professora 

(Reformada) 

Viúva Contexto urbano, mora 

na sua casa, com 

netos e sobrinhos 

Polimialgia 

Reumática 

Isaura 78 

anos 

Professora 

(Reformada) 

Casada Contexto urbano, mora 

com o marido 

Artroses; 

Osteoporose; 

Lúpus; 

Necrose na anca 

Laura 84 

anos 

Doméstica Viúva Contexto urbano, mora 

com a filha 

Artroses 

Ester 70 

anos 

Doméstica Casada Contexto rural, mora 

com o marido 

Hérnia discal; 

Artroses 

Alice 83 

anos 

Doméstica Viúva Contexto rural, mora 

em sua casa com o 

filho 

Osteoporose 

Glória 84 

anos 

Doméstica Viúva Contexto rural, mora 

com a filha e netos 

Vítima de AVC; 

Artroses 

Fátima 66 

anos 

Doméstica Viúva Contexto rural, mora 

sozinha 

Artroses nos 

ombros, mãos, 

joelhos e 

tornozelos 

Ana 67 

anos 

Doméstica Casada Contexto rural, mora 

com o marido 

Artroses nas 

mãos, joelhos e 

costas 
 

 

3.3.2 Fatores que promovem o sentimento de independência  

As sondas revelaram ideias curtas associadas à independência. Na atividade ‘03 Registo 

sobre…’, em resposta à pergunta ‘Faz-me sentir independente’, a ideia principal associada foi não 

precisar de ajuda e ser autossuficiente - Não precisar de ajuda. (Glória, 84 anos); Faz-me sentir 

independente enquanto não precisar de ajuda. (Ana, 67 anos); Deitar-me e levantar sozinha. 

Algumas tarefas de casa: Chá, microondas, aquecedores. (Júlia, 89 anos). Na atividade ‘01 Para 

mim…’ duas participantes deram uma resposta mais complexa associada à independência -- 

pensar e saber decidir só. (Isaura, 78 anos); Faço o que quero e o que posso. (Ester, 70 anos), 
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agregando ao conceito uma dimensão psicológica, para além da dimensão física marcada na 

atividade ‘03 Registo sobre…’ A Figura 10 e a Figura 11 ilustram estas citações.  

 

 

Figura 10– ‘Para mim, independência significa…’ Pensar e decidir só […] (Isaura, 78 anos) 

 

Figura 11 – ‘Para mim, independência significa…’ Faço o que quero e o que posso (Ester, 70 anos) 
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Durante as entrevistas, outras noções foram atribuídas à independência, como liberdade, 

escolha e controlo, que sublinham esta ideia:  

Hmm para já ainda sinto [independência]…sim…mesmo com limitações, enquanto não 

perder a cabecinha […] (Ana, 67 anos) 

As respostas obtidas nas entrevistas também sugerem que a independência não é 

absoluta, isto é, uma pessoa pode sentir algum grau de independência ainda que se sinta 

dependente noutros aspetos. Os resultados revelaram que todas as participantes conseguem 

experienciar o sentimento de independência em algum aspeto da sua vida quotidiana.  

Ainda não me sinto totalmente dependente. […] Acho que ainda tenho um bocado de 

independência. (Fátima, 66 anos)  

 O meu grau de dependência não é assim muito grande… (Isaura, 78 anos) 

 Os resultados revelaram também que este conceito é altamente variável, dependendo de 

inúmeras condições, internas e externas, que serão posteriormente detalhadas.  

 

3.3.2.1 Desempenhar tarefas sozinha 

Desempenhar tarefas sozinha foi interpretado por todas as participantes como um fator 

que promove o sentimento de independência. Quando questionadas sobre ‘Prefiro fazer sozinho’ 

na atividade ‘03 Registo sobre…’, as respostas sugerem que tarefas de autocuidado são as que 

evocam maior preferência para serem desempenhadas sozinhas, independentemente da idade ou 

outros fatores demográficos - Lavar-me e ir ao WC. Controlo da medicação. (Júlia, 89 anos); Vestir-

me. (Glória, 84 anos); Comer. (Laura, 84 anos). Isto verificou-se mesmo quando essa tarefa 

implica muito esforço e riscos envolvidos, como afirmou esta participante durante a entrevista:  

É uma dependência muito grande e é muito bom quando consigo levantar-me sozinha 

[…] mas depois dói-me muito os braços e as pernas… de fazer esforço. […] Eu levanto-me todas 

as noites. E de noite para ir ao quarto de banho e vir… foi assim que caí [risos]. (Lúcia, 84 anos) 

Essas tarefas estão associadas ao desejo de manter a própria identidade, como ilustra a 

seguinte citação revelada na entrevista:  
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  Toda a vida me vesti sozinha! […] sinto-me bem porque ainda posso fazer a minha 

higiene. […] Não vou pedir ao meu filho para me vestir as calças, nem a roupa interior [risos]. 

(Alice, 83 anos) 

Além disso, outras razões que englobam promover um sentimento de realização estão 

associadas à vontade de continuar a realizar os cuidados pessoais, como demonstrado por outra 

participante (entrevista):  

Sinto-me mais realizada. (Laura, 84 anos) 

Outros exemplos de atividades que as participantes mencionaram fazer sozinhas foram 

alimentação, tarefas domésticas, fazer compras e gerir dinheiro. Promoção de autossuficiência e 

confiança foram referidos como os principais benefícios, mas manter a própria identidade, manter 

liberdade e controlo, e evitar ser um fardo para os outros estão também associados ao desejo de 

realizarem essas tarefas sozinhas.  

 

3.3.2.2 Ajudar outras pessoas   

A atividade ‘03 Registo sobre…’ demonstrou que, de uma forma geral, todas as 

participantes gostam de ajudar outras pessoas, mas não produziram respostas muito concretas, 

como mostra a Tabela 4.  

 

Tabela 4– Resultados da questão ‘Gosto de ajudar outras pessoas a fazer’, da atividade ‘03 Registo sobre…’ 

 

QUESTÃO EXEMPLOS DE RESPOSTAS 
 
 
 
 

 
2. Gosto de ajudar 
outras pessoas a 

fazer 

Como ajudar pessoas que mal conseguem andar. 
Eu gosto dentro da minha possibilidade de ajudar outras pessoas que por 

vezes precisam mais do que eu. (Fátima, 66 anos) 
Calçar-me. 

Sim gosto. O que eu puder, por exemplo o jardim. (Madalena, 68 anos) 

Gosto de ajudar no que posso.  (Ana, 67 anos) 
Ir à missa. (Filomena, 72 anos) 
No que poder. (Glória, 84 anos) 

Um pouco de tudo. (Alice, 83 anos) 
Culinária. Tricot. (Laura, 84 anos) 

A cozinhar. Ajudar os netos. (Isaura, 78 anos) 
Cozinhar. Fazer tricô (Registo fotográfico). (Lúcia, 84 anos)  

[Não respondeu] (Ester, 70 anos); (Júlia, 89 anos) 
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Esta questão foi explorada durante a entrevista e respostas mais completas foram obtidas. 

Ajudar outras pessoas é motivada por vários benefícios, como aumento da autoestima, minimizar 

a sensação de ser um fardo para os outros, promover a aprendizagem e socialização, ou manter 

a própria identidade e propósito. As tarefas em que as participantes revelaram gostar de ajudar 

variaram entre ajudar a plantar no jardim, ajudar a cozinhar, ensinar ou ajudar nas tarefas 

domésticas. Estas diferiram consoante o tipo de benefício que procuraram obter. Os resultados 

das entrevistas sugeriram que participantes com uma condição física mais limitada expressaram 

maior vontade e disposição para ajudar os outros, em relação a participantes cuja condição física 

não estava tão afetada.  

 Se precisarem de ajuda em qualquer coisa eu ajudo. […] Gosto de ajudar porque me 

sinto melhor. (Glória, 84 anos) 

Na mesma linha de pensamento, outra participante costuma cuidar dos seus netos 

durante o dia, juntamente com o seu marido, e revelou: 

‘Gosto de ajudar […] sinto-me melhor ainda, mais do que ser ajudada [risos}… sinto que 

sou útil. (Isaura, de 78 anos) 

 

3.3.2.3 Estratégias de adaptação    

As entrevistas revelaram um elevado grau de resiliência, presente no discurso da maioria 

das participantes. Este aspeto não foi possível verificar apenas com as atividades das sondas. Esta 

ideia é traduzida nos vários esforços feitos pelas participantes, denominados neste estudo de 

estratégias de adaptação. Todas as participantes revelaram utilizar alguma estratégia de 

adaptação, ainda que em diferentes níveis. Os resultados demonstraram uma quantidade diversa 

de estratégias utilizadas. O tipo de estratégia escolhida foi influenciado pelos significados atribuídos 

à independência e incluem estratégias de otimização e compensação (ilustradas na Figura 9). Os 

resultados evidenciam que participantes que valorizavam a autossuficiência (tendencialmente 

participantes mais novas), procuravam estratégias como exercitar o corpo. Por outro lado, 

participantes que valorizavam aspetos psicológicos, como socialização, autoestima ou posição 

social tenderam a procurar estratégias com esse propósito. Por exemplo, durante a entrevista uma 

participante revelou que gosta de fazer palavras cruzadas e sopas de letras com o propósito de 

preservar a sua capacidade mental: 
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Já concluí um livro e estou a acabar outro […]. Acho importante pôr a mente a trabalhar 

[…], gosto muito. (Madalena, 68 anos) 

Da mesma forma, outra participante afirmou que passa a maior parte dos seus dias a 

fazer mantas para doar a uma paróquia da sua zona de residência e com isso consegue promover 

a sua autoestima e posição social:  

Faço estas mantas para a paróquia que dá aos meninos pobrezinhos que nascem no 

[hospital] S. João, na maternidade. […] Sinto que estou a fazer bem a mim e aos outros. […] 

Sinto que sou útil. (Laura, 84 anos) 

Outro exemplo é dado durante a entrevista. A participante mora sozinha e prepara todas 

as suas refeições.  A sua condição crónica impede-a muitas vezes de conseguir picar a cebola com 

a faca, no entanto utiliza uma estratégia que lhe permite continuar a realizar, sozinha, a tarefa de 

cozinhar:  

‘Quando não pico bem uso a varinha mágica e fica ralada […] Consigo utilizar a varinha 

porque é grossa na zona de agarrar e facilita. (Fátima, 66 anos)       

Em alguns casos, a mesma estratégia de adaptação foi partilhada, ainda que com 

propósitos diferentes. O exemplo mais evidente é ilustrado pela estratégia de exercitar o corpo. 

Algumas participantes (Fátima, 66 anos; Ester, 70 anos; Madalena, 68 anos; Ana, 67 anos) 

procuram exercitar o corpo para combater o declínio físico e outra participante (Júlia, 89 anos) 

procura apenas promover o bem-estar.  

Apenas uma participante (Glória, 84 anos) mostrou baixo nível de resiliência e, por isso, 

menos estratégias de adaptação utilizadas. O único exemplo relatado foi utilizar o telefone para 

comunicar com as amigas promovendo a socialização e sentimento de pertencimento. 

Curiosamente, foi a participante que revelou experienciar menos sentimento de independência.  

 

3.3.3 Fatores neutros 

As sondas não produziram resultados que evidenciassem esta questão, no entanto, 

serviram como base para explorar outros exemplos durante as entrevistas que desencadearam 

este tema. Assim sendo, os resultados obtidos revelaram que algumas atitudes referidas pelas 
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participantes não influenciaram o sentimento de independência nem o de dependência. Estes 

sugeriram que os sentimentos de independência e dependência são altamente subjetivos e 

variáveis, revelando que situações que aparentam causar dependência não implicam 

necessariamente esse sentimento a nível individual. Fatores psicológicos e sociais são citados para 

justificar as atitudes.    

 

3.3.3.1 Desempenhar tarefas sozinha    

Desempenhar tarefas sozinha foi motivada por outras razões, como a falta de acesso a 

recursos. Ester, de 70 anos, comentou que mesmo que quisesse contratar alguém para fazer a 

limpeza da sua casa não conseguiria porque na sua zona de residência não há ninguém disponível 

para o fazer. Para si, esta questão não é relevante porque valoriza a sua autossuficiência e gosta 

de limpar a sua casa. Outro motivo citado por duas participantes casadas foi evitar conflito com o 

cônjuge. Ana, de 67 anos, afirma sentir falta de apoio do marido, mas para evitar discussões 

raramente pede ajuda. Ester, de 70 anos, referiu que quando está a fazer uma tarefa com o seu 

marido, ele tem tendência a criticar a forma como ela faz essa tarefa, e por isso, evita fazê-las 

com o seu par.  

 

3.3.3.2 Receber ajuda    

Em alguns casos, receber ajuda não promoveu sentimentos de dependência.  A questão 

‘Faço com outra pessoa mesmo que não precise de ajuda’, na atividade ‘03 Registo sobre…’ 

revelou que, por vezes, as participantes gostam de envolver outras pessoas nas suas tarefas e isso 

não promove necessariamente sentimentos de dependência — Às vezes gosto de ajuda de 

terceiros, mas faço quase sempre sozinha. (Fátima, 66 anos); A cama. Cozinhar. (Isaura, 78 anos). 

Outros exemplos foram dados na questão ‘Preciso de ajuda para fazer’. Os motivos foram 

explorados nas entrevistas.   

Mais eficiência na tarefa foi um motivo apresentado por Fátima, de 66 anos, quando 

questionada, durante a entrevista, sobre porque é que preferia dobrar os lençóis com as suas 

filhas. Desempenhar tarefas recíprocas foi citado por Ana, de 67 anos, que apesar de realizar a 

maioria das tarefas domésticas sozinha, quando as suas filhas vão almoçar a sua casa, Ana 
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cozinha e no fim as suas filhas arrumam a cozinha. Este exemplo ilustra também a importância 

da ajuda oferecida (entrevista):  

Elas quando estão cá no mês de agosto [são emigrantes], elas gostam muito que eu 

cozinhe e depois elas arrumam a cozinha junto com a minha nora. Elas nem me deixam fazer… 

e nessa altura é agradável porque elas gostam. (Ana, 67 anos) 

Outro exemplo de que a ajuda oferecida foi um motivo para atenuar sentimentos de 

dependência é dado por uma participante, na entrevista, que afirma receber ajuda da IPSS a que 

pertence para lhe fazerem as compras: 

 Eu dou-lhe assim uma carteirinha com o meu nome [bordado por si] para eles não as 

confundirem… eles fazem as minhas compras porque se vou ao supermercado tenho que depois 

andar bastante para apanhar o autocarro […] dá-me muito jeito. (Filomena, 72 anos) 

Ajuda disponível se for necessário, também foi citada. Uma participante revelou que, 

particularmente quando vai jardinar, tarefa que adora fazer, leva sempre alguém para estar ao seu 

lado por segurança e precaução, uma vez que já passou por algumas situações de risco. Neste 

caso, receber ajuda não significa utilizá-la e permite a realização da tarefa (entrevista): 

Levo sempre uma pessoa, se acontecer que tenha qualquer coisa, pelo menos ela é 

capaz de chamar alguém. Já caí por aí no quintal, em casa, de noite, de dia e tudo.  

(Lúcia, 84 anos) 

Outras questões importantes para inibir sentimentos de dependência são estar em 

controlo e ter o poder:  

Tenho aqui umas raparigas que eu digo assim ‘pica-me uma cebola, deita água e elas 

fazem’ […] faço também, mas mando, não é… eu digo a estas duas raparigas que estão aqui 

comigo… tenho duas ‘vocês estão aqui para fazer só o que eu não posso’ […] por isso vai-se 

passando. (Lúcia, 84 anos) 

O mesmo motivo é dado por outra participante. É o seu filho que habitualmente cozinha:  

  Eu é que o sustento por isso ele também tem de fazer qualquer coisa. (Alice, 83 anos) 

Cumplicidade com o cônjuge também foi citado por uma participante como atenuante de 

sentimentos de dependência que poderia sentir caso recebesse ajuda de outras pessoas. 
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Capacidade de decisão e escolha também foram citados como motivos que neutralizaram 

sentimentos de dependência. Estes motivos são ilustrados, respetivamente:  

Há uma certa cumplicidade com o meu marido e ele ajuda-me. Se tivesse 

que pedir ajuda [a outra pessoa] às tantas mandava fazer… [risos]. 

 (Isaura, 78 anos) 

Tenho o discernimento de saber a ajuda que preciso e saber recorrer a ela... [risos] […] 

tenho solução para a situação. (Isaura, 78 anos) 

As participantes preferiram envolver a família, mas também recorreram a ajuda 

especializada, como por exemplo, de empregadas domésticas. A maioria dos exemplos dados 

referem-se a tarefas domésticas.   

 

3.3.3.3 Ajudar outras pessoas 

Apesar de ajudar outras pessoas ter sido classificado como um fator que promove 

independência para a maioria das participantes, Ester, de 70 anos, afirmou que não o faz por falta 

de tempo. Alice, de 83 anos, apesar de gostar de ajudar pessoas no seu quotidiano, afirmou que 

não há ninguém ao seu redor que precise de ajuda. Este resultado é justificado pelo facto de 

ambas conseguirem experienciar sentimentos que promovem independência de outras formas, e 

por isso ajudar outras pessoas não é tão importante. Para Ester, de 70 anos, a sua autossuficiência 

é muito importante e fundamental para promover sentimentos de independência, por isso foca em 

atitudes individualistas que promovam a independência física.  

 

3.3.3.4 Dificuldade em executar tarefas 

Os resultados mostraram que continuar a executar a tarefa da mesma forma é uma atitude 

adotada por duas participantes (Ester, 70 anos; Filomena, 72 anos) que têm dificuldades em 

executar tarefas devido à sua condição física. Esta atitude inibiu sentimentos de dependência, 

ainda que haja mais esforço envolvido. Ester, de 70 anos, contou durante a entrevista que tem 

uma hérnia discal L4L5, e por isso foi aconselhada pela sua médica a não pegar em itens pesados, 

nomeadamente utensílios para cuidar do quintal e do jardim, mas continua a fazê-lo: 
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 Se a gente para, ainda é pior. […] Ainda no outro dia trabalhei no jardim e não me 

custou muito, até me fez bem. (Ester, 70 anos) 

Mais uma vez, esta atitude é refletida por participantes que valorizam a autossuficiência. 

 

3.3.3.5 Faz com menos frequência  

Traços de personalidade, como preguiça e preferências pessoais, foram percebidos como 

um fator psicológico que se sobrepõe a outros fatores. Fazer tarefas com menos frequência foi 

citado por duas participantes que indicaram que isso não promove sentimentos de dependência, 

como foi verificado com outras participantes. Na entrevista, uma participante foi questionada como 

se sentia por atualmente cozinhar poucas vezes: 

Ai, lido bem. Lido bem. Nunca gostei de cozinhar. (Júlia, 89 anos) 

Outro exemplo é dado por outra participante, durante a entrevista, revelando que nem 

sempre faz a sua cama: 

A cama não faço todos os dias, mas é por desleixo. (Alice, 83 anos) 

 

3.3.3.6 Estratégias de adaptação 

Algumas estratégias de adaptação demonstraram não promover sentimentos de 

independência, mas serviram para neutralizar sentimentos de dependência. A Figura 9, 

apresentada na secção 3.3., ilustra todas as estratégias classificadas como neutras e incluem, 

essencialmente, estratégias de proteção, planeamento e gestão das tarefas e utilização de serviços 

e recursos. Todas as estratégias foram usadas com o propósito de compensar a habilidade física. 

Uma participante explicou (entrevista):  

Eu procuro defender-me o melhor possível para não causar dor nem desconforto, com 

certeza. Quando me baixo, procuro arranjar uma posição que não sofra tanto com o joelho… ou 

quando pego em coisas, tenho o cuidado de não pegar em pesos muito grandes…   

(Isaura, 78 anos) 

Uma participante revelou durante a entrevista que sempre leu imenso e costumava tirar 

apontamentos do que lia, à mão. Este exemplo ilustra que questões psicológicas se sobrepõem a 
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questões físicas. Atualmente, a participante tem muita dificuldade em escrever e por isso utiliza o 

Word para o conseguir fazer:  

Eu lia muito, ainda leio bastante, e sempre que lia um livro tirava apontamentos e 

agora… Às vezes faço no Word, mas não é a mesma coisa. Enquanto escrevia estava a 

relembrar aquilo que tinha lido. (Júlia, 89 anos) 

 

3.3.4 Fatores que promovem sentimento de dependência  

À semelhança dos resultados gerados sobre independência, as sondas também 

produziram respostas curtas associadas ao conceito de dependência. Na atividade ‘03 Registo 

sobre…’, a questão ‘Faz-me sentir dependente’ gerou respostas que destacaram a capacidade 

física como um fator importante - Não conseguir fazer as coisas que fazia. (Laura, 84 anos); Limpar 

a casa. (Filomena, 72 anos); Ouvir mal. (Alice, 83 anos). Algumas respostas evidenciaram um 

nível mais elevado de complexidade associado à dependência. A ideia de que este conceito não é 

absoluto, assim como a independência, foi referenciada também na questão ‘Faz-me sentir 

dependente’ – Ainda não me sinto totalmente dependente. (Fátima, 66 anos). 

Outras ideias mais complexas indicaram uma dimensão psicológica associada à 

dependência - Faz-me sentir dependente quando não posso fazer o que quero. (Ana, 67 anos). A 

resposta -- Recear andar só na rua (Isaura, 78 anos) -- também indicou que fatores psicológicos 

influenciam sentimentos de dependência, como o medo de cair, destacado por esta participante. 

A Figura 12 ilustra alguns exemplos dados.  
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Figura 12 – Respostas à questão ‘Faz-me sentir dependente’, da atividade ‘03 Registo sobre…’ (Ana, 67 anos e 
Isaura, 78 anos, respetivamente) 

 

A ideia principal associada a dependência, gerada pela atividade ‘01 Para mim’, foi 

precisar de ajuda -- A dependência para mim significa precisar de ajuda dos outros para quase 

tudo. (Fátima, 66 anos); Depender de alguma coisa ou alguém. (Alice, 83 anos). Deixar de fazer 

tarefas também foi associado, tal como precisar de ajuda, à perda de autossuficiência (Eu sou 

[sinto-me] triste porque não posso baixar-me e andar como andava antigamente. (Madalena, 68 

anos); Não conduzir. Não poder sair só. (Júlia, 89 anos).  

Noções mais profundas associadas à dependência foram formadas durante as entrevistas 

e sugeriram, tal como com a independência, que este não é um termo absoluto. Na realidade, é 

variável, dependendo de condições internas (aspetos físicos e psicológicos, e experiência de vida) 

e externas (sociais e ambientais) que serão detalhadas posteriormente.  

 

3.3.4.1 Receber ajuda 

Alguns exemplos de tarefas onde as participantes recebem ajuda foram dados na questão 

‘Preciso de ajuda para fazer’ da atividade ‘03 Registo sobre…’ (Tabela 5).  
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Tabela 5 – Resultados da questão ‘Preciso de ajuda para fazer.’, da atividade ‘03 Registo sobre…’ 

 

QUESTÃO EXEMPLOS DE RESPOSTAS 

 
 
 

 
 
 
 

1. Preciso de ajuda para fazer. 
 

 Levantar-se. (Registo fotográfico) (Lúcia, 84 anos)  

Pôr a fralda. (Júlia, 89 anos) 

Tomar banho e lavar a cabeça. (Júlia, 89 anos) 

Pôr as meias elásticas. (Júlia, 89 anos) 

Preciso de ajuda para fazer algumas tarefas 

domésticas. Custa-me muito a abrir as garrafas e 

apertar os botões. (Fátima, 66 anos) 

Calçar as meias. (Madalena, 68 anos) 

Preciso de ajuda para pegar em pesos. (Ana, 67 

anos) 

Comprar. (Filomena, 72 anos) 

Não preciso de ajuda. (Glória, 84 anos) 

Para já nada.  (Alice, 83 anos) 

Cortar as unhas. (Ester 70 anos) 

 

Os motivos e atitudes foram explorados durante as entrevistas. Receber ajuda em tarefas 

de autocuidado foram os exemplos mais citados e foram as participantes mais velhas, com uma 

condição física mais limitada, que recebiam mais ajuda nestas tarefas. Tarefas domésticas, 

especialmente fazer a cama, foram exemplos de ajuda dados por participantes, maioritariamente 

as que moram no contexto rural.  

Nestes casos, quem dá a ajuda ganhou mais importância em comparação com situações 

em que receber ajuda não afeta a independência das participantes. A ajuda da família, 

especialmente os filhos, foi referida mais vezes, mas ajuda especializada, como uma empregada 

doméstica, também foi citada algumas vezes por participantes que moram no contexto urbano. 

Os amigos foram referidos por uma participante que afirmou não querer aceitar ajuda vinda de 

uma amiga, preferindo a ajuda das filhas. A cumplicidade e intimidade mostraram influenciar as 

escolhas das participantes, amenizando sentimentos de dependência: 

No outro dia quando fui mudar as camas e o meu marido não ajudou, eu contei ali a 

uma vizinha que me disse logo que me vinha ajudar se eu lhe tivesse pedido, mas custa-me 

estar a pedir […] gosto de ser independente, se for eu a fazer fico mais satisfeita […] em relação 

a pessoas de fora, quando são as minhas filhas que estão cá, não há problema […]  

(Ana, 67 anos)    
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A condição física foi a barreira mencionada para necessitarem de receber ajuda. 

Participantes mais velhas revelaram ser mais positivas nesta questão. O conformismo, humildade 

e a atitude de superação alimentaram esta tendência: 

Não me sinto mal… na minha idade também já é preciso ajuda para muitas coisas. […] 

Não me sinto mal, às vezes tenho pena de não conseguir fazer determinadas coisas, mas… 

[pausa] se consigo, consigo; se não consigo, não consigo! (Laura, 84 anos) 

Estou convencida que se tivermos humildade para pedir ajuda somos todos mais felizes. 

 (Júlia, 89 anos) 

Olhe tive que fazer um esforço muito grande, mas acho que fiz…saber pedir ajuda. Acho 

que quando se chega à minha idade, ou antes ainda, 10 anos antes ou assim… acho que é 

preciso ter essa humildade de pedir ajuda. […]  Podemos conseguir coisas que sozinhos, sem 

ajuda, não podíamos. Por exemplo, tomar banho, pôr as meias… eu vejo que até os meus 

sobrinhos ‘grandes’ gostam imenso que eu lhes peça para me tirarem as meias elásticas […]  

Assim torna-se mais fácil. (Júlia, 89 anos) 

Os resultados também demonstraram a importância de saberem que a ajuda é dada com 

gosto, minimizando a sensação de serem um fardo. Uma participante (Laura, 84 anos) valorizou 

o companheirismo da sua empregada doméstica como um ponto positivo quando precisa da ajuda 

dela. Por outro lado, questões de personalidade e identidade demonstraram influenciar na 

adaptação dos comportamentos: 

Eu era incapaz de pedir a alguém, fui habituada assim em casa dos meus pais, […] acho 

que nunca na vida alguém me tinha feito a cama a não ser agora porque, de facto, custa-me um 

bocado. (Júlia, 89 anos) 

A adoção de comportamentos positivos foi mais difícil quando se trata de tarefas de 

autocuidado e carecem de maior intimidade: 

Detesto. Mas tendo que ser, sujeito-me… para arranjar quem me dê banho, me lave… 

eu gostava de fazer isso tudo sozinha, mas… se eu me baixar, caio…  

(Lúcia, 84 anos) 

A valorização da autossuficiência esteve bastante marcada nas atitudes de participantes 

mais novas, nomeadamente as que moram em contexto rural e precisam de ajuda nas tarefas 
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domésticas. Quando questionada sobre o facto de atualmente ter uma empregada doméstica para 

limpar a sua casa, uma participante respondeu: 

Para ela é bom… para mim não, mas há muita gente que também tem. 

 (Filomena, 72 anos) 

A atitude de Filomena sugeriu que experiência de vida e contexto social têm influência no 

grau de dependência sentida. Participantes que vivem num contexto urbano, mostraram que isso 

é algo natural e comum nas suas vidas.  

 

3.3.4.2 Dificuldade em executar tarefas 

As entrevistas demonstraram que todas as participantes têm dificuldade em executar 

alguma tarefa, ainda que em escalas diferentes. Isso revelou diferenças de comportamento. A 

condição física foi uma barreira citada. Uma participante afirmou que o apoio dado pelo seu marido 

poderia amenizar a sensação de cansaço e esforço que sente em determinadas tarefas. Durante 

a entrevista, também afirmou:  

Em casa eu tenho que fazer tudo porque o meu marido não ajuda em nada […] há 

coisas que ele me podia ajudar, mas eu para não me chatear nem o chatear a ele nem digo 

nada.  

(Ana, 67 anos) 

Os resultados ilustram que as participantes mais novas, com uma vida diária mais ativa 

nas tarefas domésticas, tiveram maior tendência a valorizar a autossuficiência e demonstraram 

persistência:  

Tento fazer. […]  Temos que aguentar […] porque de outra forma não podemos andar. 

[…]  Parar é morrer. (Madalena, 68 anos)  

Mesmo com as limitações devemos fazer. Enquanto puder, eu hei de lutar.  

(Ana, 67 anos) 

Estas evidências foram verificadas em dificuldades relacionadas com tarefas domésticas. 

Exemplos de tarefas básicas, como levantar, escrever ou andar, no caso de participantes com uma 
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condição física mais limitada, levaram a atitudes menos positivas, motivada pela perda de 

identidade pessoal (entrevistas):  

         Já escrevo muito mal […] Eu lia muito, ainda leio bastante, e sempre que lia um 

livro tirava apontamentos e agora... […] eu não imaginava que podia ter essa limitação.  

(Júlia, 89 anos) 

Sendo preciso eu faço as coisas, faço tudo… O que faço é muito devagar, muitíssimo 

devagar e é um desespero. Aquilo que fazia com uma perna às costas, agora leva muito tempo e 

muito esforço. (Lúcia, 84 anos) 

Ainda assim, as participantes focaram e valorizaram aquilo que ainda conseguem fazer. 

As afirmações seguintes confirmam esta tendência:  

   Agora entretenho-me com o tricô, tenho andado a rever o que estava aqui nos cantos 

parado, que não tive tempo de fazer. (Lúcia, 84 anos) 

Temos limitações, mas temos competências. Ainda posso ler, falar, telefonar às 

pessoas…saber notícias das filhas, […] dos netos, bisnetos e ir saber o que se vai passando por 

aí…telefonar às pessoas que fazem anos…comunicar. (Júlia, 89 anos) 

A variação da condição psicológica mostrou implicações no grau de dependência sentida. 

Fátima, de 66 anos, afirmou que há dias em que fica mais afetada do que outros, por ter 

dificuldade na execução das tarefas.  

 

3.3.4.3 Faz com menos frequência 

Exemplos de tarefas que as participantes fazem com menos frequência foram 

maioritariamente dados por participantes mais velhas, com uma condição física mais limitada. Os 

resultados da subsecção 3.3.4.2 explicam esta predisposição. As barreiras citadas foram a 

condição física, condições do ambiente (casa), e deixar de morar na própria casa como 

consequência da condição física. Uma participante explicou o impacto que mudar-se para casa 

dos filhos teve para si:  

Eu não gosto nada de mudanças. Não gosto, mas tendo de ser, a gente aceita. Mudar 

de casa, mudar de hábitos, mudar de empregada, mudar de cama, de almofada… essas coisas 
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custam sempre. Mas temos que nos adaptar… eu digo que agora sou como as ‘pombinhas da 

Catrina’, andam de mão em mão… eu cada semana sou de um filho… (Lúcia, 84 anos) 

Ainda assim, esta participante demonstrou capacidade de se adaptar e focar em aspetos 

positivos da sua vida. Desta forma, os resultados obtidos nesta subsecção são idênticos aos que 

foram obtidos anteriormente (subsecção 3.3.4.2).    

 

3.3.4.4 Deixou de fazer 

Os resultados da questão ‘Costumava fazer, mas atualmente não faço mais’, da atividade 

‘03 Registo sobre…’, suscitou a discussão dos resultados nas entrevistas e outros exemplos foram 

obtidos.  No geral, incluíram desempenhar tarefas domésticas, atividades manuais (como por 

exemplo, fazer tricô, coser à máquina, sair sozinha, ir à missa ou ir ao cabeleireiro). 

Acontecimentos mais marcantes, como deixar de conduzir, foram referidos por Júlia, de 89 anos, 

e Lúcia, de 84 anos. Este último, foi associado à perda de liberdade: 

Custou-me imenso ter o carro à porta e não poder…pronto, ficar limitada.  

(Júlia, 89 anos) 

As barreiras observadas incluem a condição física, mas também condições do ambiente 

onde vivem. Esta última foi referenciada por duas participantes que moram em contexto rural. 

Glória, de 84 anos, afirmou que deixou de ir para vários sítios porque tem de andar muito, em 

caminhos irregulares, até chegar ao autocarro que a levava para o centro comunitário, onde passa 

horas. Outra participante afirmou que por causa dessa barreira não faz caminhadas e passeios 

como gostaria (entrevista): 

Até ao quintal vou porque no caminho tenho bancos para me sentar, mas ao café por 

exemplo, já não vou… Podia ir, se no caminho tivesse bancos para me sentar…  

(Filomena, 72 anos) 

Este motivo só foi referido por participantes que moram em contexto rural e mostrou ter 

influência direta na sensação de dependência. Outra barreira identificada durante a entrevista foi 

a pandemia Covid-19. Participantes que moram em contexto rural demostraram valorizar mais 

atividades que envolvem convívio e socialização, em relação a participantes que moram em 

contexto urbano.  
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Eu adoro ir à missa… Conviver com as pessoas. Essas coisas faziam-me bem. 

 (Filomena, 72 anos) 

Para uma participante, a pandemia implicou deixar de ir para o centro comunitário onde 

passava horas a conviver e desempenhar atividades com as amigas. Isso implicou perda de 

propósito e pertencimento, e também perda de liberdade (entrevista):  

É uma distração, eu tinha aquela rotina de acordar, fazer a minha higiene, vestir-me, 

meter-me no carro e ir para lá e isso tudo faz movimento. (Ana, 67 anos) 

Em casos mais extremos levou ao aumento de solidão e tédio, verificado numa 

participante, que via no convívio com as amigas uma forma de se sentir mais ocupada. Agora 

passa a maior parte do tempo sentada a ver televisão, como afirmou durante a entrevista:  

Não gosto de estar assim. (Glória, 84 anos) 

As atitudes que prevaleceram nas participantes que moram em contexto rural, 

independentemente da idade, foram fragilidade e tristeza por não serem capazes de fazer as coisas 

como antes, incluindo tarefas domésticas. Perda de identidade pessoal também foi associada a 

esta atitude (entrevistas):   

Sinto-me triste, gostava de fazer como antigamente. (Alice, 83 anos)   

Triste, revoltada às vezes… Mas é a vida. (Fátima, 66 anos) 

Gostava de cozinhar, agora não cozinho… […] Agora não consigo fazer… e ponho-me a 

lembrar como era… […] eu se caio numa cama de vez… meu deus…  

(Glória, 84 anos) 

Por outro lado, outras participantes apresentaram um comportamento mais positivo, ainda 

que também tivessem sentido perda de identidade pessoal. Uma participante expressou o seu 

sentimento em relação às tarefas que deixou de fazer: 

 Aceito muito bem essas mudanças porque têm sempre uma contrapartida…Tenho 

muito movimento em casa, gosto imenso de ter movimento. (Júlia, 89 anos) 

Outra participante demonstrou focar nas coisas que atualmente faz, como forma de 

amenizar sentimentos de dependência: 
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Antigamente não fazia tricô e agora faço. (Laura, 84 anos) 

Experiência pessoal e contexto de vida diferentes ajudam a justificar estas discrepâncias 

nas atitudes observadas.    

 

3.3.4.5 Estratégias de adaptação 

Os PA foram integrados nas estratégias de adaptação e geraram uma grande quantidade 

de ideias. Foram também a única estratégia classificada como um fator que promove dependência. 

Por esse motivo, optou-se por organizar e expor todos os resultados obtidos referentes a este tema 

na subsecção seguinte, 3.3.5. O mapa temático, ilustrado na Figura 9, demonstra claramente as 

diferentes relações entre o tema ‘Estratégias de adaptação’ e o subtema ‘Utilizar PA’. 

 

3.3.5 Utilização de PA como estratégias de adaptação 

No kit de atividades não foram, propositadamente, feitas referências aos PA; por isso 

qualquer exemplo dado pelas participantes foi gerado de livre e espontânea vontade, 

proporcionando respostas genuínas quando mencionados. Uma participante (Júlia, 89 anos) 

mencionou nas sondas exemplos que envolviam utilizar PA. Outra participante (Lúcia, 84 anos) 

mencionou exemplos que envolviam utilizar PA durante a entrevista. Não foi importante para o 

estudo classificar ou distinguir os PA, mas perceber os sentimentos e atitudes que eles provocam, 

por isso questões como essa não foram exploradas.  

As respostas dadas durante as entrevistas revelaram que os PA são utilizados por 

participantes mais velhas, com a condição física mais limitada. Também se constatou que as 

participantes que possuem mais PA têm melhores condições socioeconómicas (Lúcia, 84 anos; 

Júlia, 89 anos), no entanto, este não foi o principal fator para outras, com condições diferentes, 

não utilizarem os produtos.  Três participantes revelaram que utilizar PA promove a sua 

independência, segurança e mobilidade, sendo estes os benefícios mais citados. Por outras 

palavras, promovem a independência física. Uma participante afirmou durante a entrevista:  

A bengala ajuda bastante, uma coisa é equilíbrio a duas pernas, outra coisa é o 

equilíbrio a três. (Lúcia, 84 anos) 
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Aquele montador de escadas é muito bom, gosto muito dele […] desço e subo, sem cair 

e sem me cansar, quantas vezes quiser. (Lúcia, 84 anos) 

Outra participante afirma que para chegar até ao autocarro precisa de caminhar muito, 

por caminhos de terra batida, e a bengala é essencial para conseguir controlar melhor a descida 

do caminho:  

Sinto-me mais segura. (Alice, 83 anos) 

PA que apresentaram outros benefícios para além de questões físicas foram indicados 

como os favoritos das participantes. Esse exemplo é mencionado por uma participante, que 

afirmou que o cadeirão ajustável é o seu produto preferido porque promove a socialização e 

sentimento de pertencimento, aspetos psicológicos que a participante valoriza:   

Quando estou mesmo cansada posso estar aqui, escuso de ir para a minha cama e 

posso estar aqui com todos […] continuar a conversa ou ver um noticiário e comentar esse 

noticiário ao pé dos outros. Se não, tinha que ir para o meu quarto […] e ficar sozinha.  

(Júlia, 89 anos) 

Outro benefício citado por Júlia foi a capacidade de controlo e escolha sentidos pelo facto 

de saber controlar o cadeirão ajustável através do comando, e por isso poder colocar a posição 

que quer. Estes resultados sugerem que a promoção de aspetos psicológicos, atribuídos ao 

sentimento de independência desempenham um papel importante, e por isso devem ser 

explorados.  

Mesmo reconhecendo os benefícios que os PA proporcionam, as participantes 

demonstraram preferir utilizar produtos de consumo comum, sempre que possível. Revelaram 

também utilizar PA apenas em extrema necessidade. Exemplos que ilustram estes factos incluem: 

Ando muito bem nos carrinhos de supermercado porque me apoio, para o 

supermercado não levo cadeira. (Lúcia, 84 anos) 

Aqui tenho uns pauzitos e se precisar de ir ali acima pego no pauzito e lá vou eu. A 

muleta custou-me dinheiro não vou andar aqui com ela em casa, tenho tantos paus por aí. 

 (Alice, 83 anos) 

Utilizo só quando saio. (Alice, 83 anos) 
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Para ir daqui até ao quarto, casa de banho ou cozinha tenho tanto onde me apoiar […] 

na cadeira, naquela mesa, depois já tenho a porta e não uso [a bengala]. (Júlia, 89 anos) 

Os resultados também demonstraram que os benefícios dos PA só foram reconhecidos 

depois de adquiridos e utilizados. Duas participantes (Júlia, 89 anos; Lúcia, 84 anos) afirmaram 

ter dificuldade em aceitar que necessitavam de um produto de apoio. Fatores estigmatizantes 

inibiram as participantes de querer adquirir os produtos. A família desempenhou um papel 

fundamental na obtenção dos PA, sendo um fator determinante para na compra.  

Apena uma participante que ainda não utiliza PA, mas guarda em casa uma cadeira de 

rodas e umas muletas que eram da sua mãe, afirmou que isso não irá promover o sentimento de 

dependência, classificado como Fator Neutro. No entanto, o seu discurso enfatiza a ideia de 

conformismo e conotação negativa associada à utilização de PA:  

A gente não sabe o dia de amanhã. […] Temos que nos mentalizar que a vida é assim… 

 (Ester, 70 anos) 

A maioria das participantes revelou que utilizar PA promove ou iria promover o sentimento 

de dependência. Algumas possuem PA, mas raramente utilizam e outras não possuem. Foram 

citadas barreiras que motivam este resultado. Entre elas, a perceção de falta de necessidade — Às 

vezes pego nela, quando vou andar com os cães […] Fora isso não me ajuda em nada. (Filomena, 

72 anos); Para já […] a bengala que tenho é o meu marido. (Isaura, 78 anos) — ainda que, na 

realidade, necessitem. Perceção de falta de segurança — Dá-me mais segurança a empregada do 

que a bengala. (Laura, 84 anos). Pouca eficácia funcional, influência da família — o meu marido 

insiste [...] para arranjar uma bengala [...] mas a minha filha, que é médica, diz que não porque 

depois fico com a postura torta... (Isaura, 78 anos). Aspetos ergonómicos do produto — acho aquilo 

[cadeira de rodas] um bocado trambolho. (Lúcia, 84 anos) Aumento da dependência de outros — 

Porque tenho que ter quem me ponha e tire de lá [cadeira de rodas]. É mais uma coisa que tenho 

de pedir. (Júlia, 89 anos) — foram outras barreiras citadas.  

O estigma associado aos PA foi um elemento presente nos discursos de muitas 

participantes. Alguns exemplos são: 

Precisava de umas muletas, mas ainda não comprei porque o que vão pensar quando 

me virem com elas. (Filomena, 72 anos) 
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Aprecio pessoas de idade sozinhas na rua e com grande sacrifício lá vão com bengala ou 

canadiana [...] se não tivesse o meu marido tinha [...] que me sujeitar andar assim... 

(Isaura, 78 anos) 

Os exemplos fornecidos reforçam a associação entre PA e a ideia de declínio físico e 

dependência. Por isso, preferem outras soluções como utilizar produtos de consumo comum, a 

ajuda da família, ou recorrer a cirurgia e fisioterapia.  

Os resultados demonstraram que os PA promovem questões físicas associadas à 

independência, mas de forma geral, negligenciam questões psicológicas também associadas à 

independência. Uma afirmação ilustrou claramente esta tendência. A participante afirmou que os 

PA afetam o seu sentimento de independência, mas proporcionam-lhe independência física:  

Afetam sempre… Se preciso deles… Mas é para o bem da minha independência [risos]. 

Escuso de chamar alguém. (Júlia, 89 anos) 

 

3.4 Discussão  

Neste capítulo, independência e dependência foram expostos para uma compreensão 

profunda dos termos, do ponto de vista de pessoas idosas. Tanto quanto sabemos, este estudo é 

o primeiro a focar-se especificamente em mulheres portuguesas (com mais de 65 anos) que 

moram em dois contextos diferentes (rural e urbano), fornecendo assim um novo contributo para 

a literatura existente. Na subsecção 3.4.1 os resultados deste estudo são comparados com as 

descobertas da literatura que, em grande parte, convergiram no mesmo sentido. Estes dois 

conceitos mostraram um elevado grau de complexidade, influenciados por diversos fatores. Na 

subsecção 3.4.2 é explorada a capacidade de resiliência das pessoas idosas, refletida nas 

estratégias de adaptação utilizadas, e a sua influência em promover sentimentos de independência 

e dependência. Em seguida são consideradas as implicações que esses resultados podem ter para 

o design de PA. Por fim, são expostas algumas reflexões sobre vantagens e desvantagens do uso 

de sondas culturais nesta investigação com pessoas idosas.  
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3.4.1 Conceito de independência e dependência 

Os resultados confirmaram a visão de Plath (2008) e mostram que a capacidade de 

realizar tarefas sozinhas, nomeadamente atividades instrumentais da vida diária (AIVDs), é 

fundamental para as mulheres sénior. Este significado dominante de independência foi 

demonstrado de uma forma geral, nas atividades das sondas e confirmado nas entrevistas 

realizadas. Apesar desta evidência, este estudo identificou outras interpretações que também 

incorporam significados de independência e dependência. As atividades ‘01 Para mim…’ e ‘03 

Registo sobre’ revelaram algumas noções mais complexas que foram exploradas com mais detalhe 

nas entrevistas, como por exemplo, liberdade, controlo e escolha. Estas ideias refletem um caráter 

multidimensional dos conceitos de independência e dependência e demonstram que, além de 

aspetos físicos, estes agregam aspetos psicológicos relevantes. Este facto está alinhado com as 

descobertas dos estudos empíricos encontrados na literatura (Ball et al., 2004; Hillcoat-

Nalletamby, 2014; Plath, 2008; Rabiee, 2013; Schwanen et al., 2012). 

Algumas afirmações mostraram que independência e dependência não são conceitos 

absolutos, e por isso ambos podem ser experienciados em proporções diferentes. Desta forma, as 

mulheres idosas podem sentir-se mais dependentes numa área da vida e mais independentes 

noutra, em conformidade com os resultados de Rabiee (2013). Também foi confirmado que estes 

conceitos são altamente subjetivos, influenciados por diversos fatores. O modelo bidimensional 

desenvolvido por Secker et al. (2003) apoia essa ideia, levando em consideração experiências 

subjetivas de independência.  

 Os resultados divulgaram alguns exemplos de situações que promoviam dependência 

para algumas pessoas, mas não o promoviam para outras. O exemplo mais expressivo disto foi 

receber ajuda. Neste caso, fatores psicológicos e, em menor escala, sociais, determinaram as 

posições. Na literatura, estes fatores diferenciadores, bem como as suas implicações, são pouco 

explorados. Em vez disso, centram-se em enumerar os significados atribuídos aos termos. No 

entanto, Rabiee (2013) faz referência a este aspeto e apoia os resultados deste estudo, que 

revelaram que independência para umas pessoas pode ser promovida através da capacidade de 

tomar decisões ou capacidade de escolha e para outras é a capacidade de fazer tarefas sozinho 

que promove este sentimento.  
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Outra caraterística que emergiu e contribui para apoiar novamente a visão de Rabiee 

(2013) destaca que os conceitos não são fixos, apresentando variações influenciadas por fatores 

internos e externos. Os resultados mostram que mulheres mais novas, com uma condição física 

menos limitada, tendem a valorizar a sua autossuficiência e capacidade de fazer tudo sozinhas 

atribuindo esses significados à independência. Por outro lado, mulheres mais velhas, com uma 

condição física mais limitada redirecionam os valores para o foco e valorização do que ainda 

conseguem fazer. Deste modo, ter capacidade para tomar decisões, ter controlo e poder, ter 

autoestima e posição social passam a ser aspetos importantes para manter sentimentos de 

independência. Isto demonstra que as pessoas podem redefinir as suas noções ao longo do tempo 

(Ball et al., 2004) e há uma tendência maior para valorizar aspetos psicológicos. Também se 

confirmou que fatores externos, como a pandemia, podem influenciar o sentimento de 

independência, ainda que aparentemente tudo se mantenha inalterado.  

Estas evidências deixam claro que os conceitos de independência e dependência são 

altamente influenciáveis por diversos fatores, e por isso, tal como este estudo considerou, é 

importante o Design ter consciência de que, noutros contextos específicos, podem ter 

interpretações diferentes. Assim sendo, é importante não interpretar estas evidências como únicas 

e certas, promovendo sempre investigações profundas para um design centrado nos verdadeiros 

utilizadores. 

 

3.4.2 Estratégias de adaptação e implicações para o design de PA 

Os resultados apontaram para uma caraterística comum, independentemente de fatores 

demográficos ou socioeconómicos, a resiliência. Este resultado apoia a visão de Siltanen et al. 

(2020), que afirma que as pessoas mais velhas possuem forte capacidade de resiliência, 

nomeadamente em comparação a outras faixas etárias. MacLeod et al. (2016, p.266) vão mais 

longe e afirmam que a resiliência é construída e demonstrada pelas pessoas, independentemente 

‘of their socioeconomic backgrounds, personal experiences, or social environments’6. Essa 

caraterística foi demonstrada durante as entrevistas, por via das escolhas feitas para promover ou 

manter o sentimento de independência. Os estudos encontrados na literatura referenciaram este 

aspeto, mas não o exploraram em detalhe. Apenas Gignac et al. (2000) centraram o seu estudo 

 
6 Tradução livre da autora: ‘das suas origens socioeconómicas, experiências pessoais e ambientes sociais.’  
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na compreensão dos processos de adaptação e como eles influenciam as perceções de 

independência e dependência em pessoas idosas com doenças crónicas. Foram identificadas 

várias estratégias que convergiram com as deste estudo. No entanto, a conclusão de que estas 

podem ter um impacto negativo nas pessoas não foi apoiada. Os resultados apontam no sentido 

de que utilizar estratégias de adaptação promoveu consequências positivas nas mulheres 

portuguesas.  

Foram identificadas uma variedade extensa de estratégias de adaptação. Os resultados 

indicam que mulheres, geralmente mais novas, com menor limitação física, procuram benefícios 

como preservar a sua capacidade física e mental. Mulheres mais velhas, com maior limitação 

física, procuraram benefícios como o sentimento de pertencimento, ter uma posição social ou 

promover a sua confiança. Estes benefícios vão ao encontro dos significados atribuídos a 

independência e dependência. Ainda que procurem a mesma estratégia, os benefícios que 

procuram são diferentes. Também se verificou que mulheres com maior capacidade de superação 

procuram mais estratégias de adaptação, e por consequência conseguem experienciar mais 

sentimentos de independência, ainda que a limitação física seja elevada. Os motivos que explicam 

diferentes níveis de resiliência não foram muito evidentes neste estudo, mas é espectável que a 

experiência de vida tenha alguma influência.  

Os PA foram explorados como uma estratégia de adaptação. No entanto, esta foi a única 

que demonstrou criar sentimentos de dependência para a maioria das pessoas, nomeadamente 

para quem não utiliza estes produtos. Apesar dos PA permitirem maior mobilidade física e 

consequentemente uma oportunidade para realizar tarefas com autonomia, eles são entendidos 

de forma negativa, como um rótulo de dependência (Barros, 2012). Confirmou-se que os PA 

oferecem benefícios relacionados com a mobilidade física, mas, de uma forma geral, ignoram e 

comprometem outros benefícios valorizados pela experiência humana. Por outras palavras, 

agregam aspetos físicos, mas ignoram os aspetos psicológicos que, do ponto de vista das mulheres 

idosas, são extremamente importantes na perceção de independência.  

Os resultados relatados neste estudo apresentam implicações importantes para o design 

de PA. A análise feita anteriormente demonstra a importância de compreender, com rigor, os 

conceitos de independência e dependência permitindo aos designers incorporarem e manipularem 

os aspetos envolvidos, a fim de responderem de forma positiva, às necessidades dos seus 

utilizadores. Os benefícios procurados nas estratégias de adaptação utilizadas podem ser úteis 
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nesse sentido, contribuindo para ultrapassar as barreiras emocionais que foram mencionadas e, 

consequentemente, sustentar uma visão mais desejável e inclusiva de PA.  

 

3.4.3 Reflexões sobre o estudo 

Todas as participantes realizaram as três atividades do kit de Sondas Culturais, à exceção 

da participante do teste piloto que realizou apenas duas, embora as respostas geradas tenham 

sido maioritariamente curtas e incompletas. Nesse sentido, a entrevista foi fundamental para 

interpretar e aprofundar os resultados inconsistentes gerados nos kits. A forma de resposta mais 

comum, em todas as atividades, foi escrita, inclusive na atividade ‘03 Registo sobre…’. Por isso, 

o conteúdo fotográfico gerado foi pouco relevante (apenas a participante do teste piloto respondeu 

através de fotografias), o que poderia ter sido um contributo para recolher outras informações 

mais ricas e abrangentes. Ainda assim, algumas respostas dadas nas atividades ’01 Para mim’ e 

’03 Registo sobre…’, apesar de incompletas, mostraram noções mais complexas relacionadas 

com os sentimentos de dependência e independência.  

A grande vantagem no uso de Sondas Culturais foi permitir a partilha de questões 

consideradas sensíveis ou pessoais com a investigadora, dando maior abertura, confiança e 

reflexão para a discussão desses assuntos durante a entrevista. Por isso, para tirar maior partido 

do potencial deste método é pertinente combinar com outro, por exemplo entrevistas, como 

defendido por Mattelmäki (2005). Em plena pandemia, o uso de Sondas Culturais revelou-se ainda 

mais oportuno, uma vez, que sendo um método não presencial, permite que os dados sejam 

coletados à distância e sem comprometer as respetivas regras de segurança.  
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4 PERSONAS: CRIAÇÃO DE FERRAMENTAS PARA EMPATIA NO 

DESIGN 

 

4.1 Introdução 

Este capítulo descreve o processo de criação de cinco personas, com o objetivo de 

comunicar os resultados obtidos no estudo descrito no capítulo 3. Começa com uma revisão da 

literatura sobre a utilização de personas no processo de design, e em seguida são apontados os 

benefícios e críticas feitas ao método. Por fim, é descrita a abordagem utilizada no processo de 

criação das personas, baseada na técnica de (Goodwin, 2009), e apresentado o resultado final de 

cada persona.  

 

4.2 O uso de personas 

4.2.1 Abordagens  

Personas são frequentemente caraterizadas como representações fictícias baseadas em 

informações relevantes sobre utilizadores reais (Adlin & Pruitt, 2010). O conceito foi introduzido 

no design por Alan Cooper, em 1999, no seu livro The Inmates are Running the Asylume desde 

então o uso de personas no processo de design ganhou popularidade e gerou discussões que 

deram origem a novas abordagens do método (Friess, 2012).  

Na literatura existem quatro abordagens diferentes para utilizar personas – perspetiva 

direcionada ao(s) objetivo(s), perspetiva baseada em funções, perspetiva envolvente e perspetiva 

baseada na ficção (Nielsen, 2019). Cooper (1999) designou o seu método de ‘design direcionado 

ao objetivo’, capaz de entender as necessidades dos utilizadores e comunicar essa informação à 

equipa de design. O foco centra-se nas emoções e objetivos do utilizador com o produto, ou seja, 

na sua relação com o produto. A questão desta técnica é que cada persona representa uma pessoa 

única com caraterísticas específicas para o projeto, em vez de personagens comuns. É definida 

uma persona principal, embora também possam ser usadas outras personas secundárias.  
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A abordagem de Cooper (1999) recebeu críticas por subestimar o valor do utilizador. 

Outras críticas direcionadas a abordagens tradicionais de desenvolvimento de sistemas, como falta 

de clareza e consistência para descrever utilizadores, foram a base para a construção de uma 

perspetiva baseada em funções, desenvolvida por Mikkelson & Lee (apud Mikkelson & Lee, 2000), 

e Grudin & Pruitt (2002), membros da Microsoft. Essa perspetiva apoia a direção para o foco nos 

objetivos do utilizador, mas acrescenta que deve haver uma relação confiável entre os dados e a 

descrição da persona, baseados em pesquisas qualitativas e quantitativas (Grudin & Pruitt, 2002). 

Além de comunicar os resultados para apoiar decisões de design, nesta perspetiva as personas 

podem ser fonte de informações para o mercado, testes de usabilidade e protótipos para todos os 

membros do projeto. Defendem também que personas podem ser mais úteis quando utilizadas 

como método complementar, como forma de promover a eficácia de outros métodos.  

A perspetiva envolvente é uma crítica às perspetivas citadas anteriormente, por criarem 

descrições estereotipadas das pessoas (Nielsen, 2004). Esta perspetiva centra-se em capacitar os 

designers para se identificarem e envolverem na vida das personas, evitando que estes criem uma 

imagem mental e automatizada dos utilizadores. Desta forma, Nielsen (2004; 2019) desvaloriza 

a utilização de cenários como uma ferramenta útil para promover soluções futuras. As descrições 

devem incluir informações psicológicas, sociais, emocionais relacionadas com a área de foco. No 

fundo, esta perspetiva requer uma compreensão profunda dos utilizadores como forma de evitar 

pensamentos automatizados.  

A perspetiva baseada na ficção difere das anteriores por não ser baseada em dados. 

Apesar de incluir dados para caraterizar as personas, estas partem da imaginação e intuição da 

equipa de design. Estas personas são usadas para promover a discussão e gerar perceções de 

design (Floyd et al., 2008). Personas ad hoc (Norman, 2008) podem ser usadas para criar empatia 

no processo de design. Personagens extremas são consideradas úteis para explorar questões 

extremas (Djajadiningrat et al., 2000). Os cenários pastiche criam personas com base na ficção, 

com o intuito de promover maior reflexão na criação de cenários e perceção do valor de futuras 

tecnologias (Blythe & Wright, 2006; Encinas et al., 2018). 
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4.2.2 Benefícios  

As personas são uma ferramenta útil que apoia o Design Centrado no Utilizador (Maguire, 

2001). A abordagem utiliza a experiência quotidiana e necessidades de utilizadores como base 

para desenvolver produtos e serviços. Este mecanismo de trabalho proporciona uma compreensão 

profunda do utilizador. Os seus benefícios foram percebidos e adotados por empresas como a 

Microsoft, Phillips e outras pequenas empresas que mudaram o processo de design. Os benefícios 

mais evidentes e citados frequentemente na literatura (Goodwin, 2009) são:  

• Focar nas necessidades do utilizador; 

• Condensar e comunicar dados comportamentais críticos de uma forma simples e comum 

a todos; 

• Desconsiderar a perceção automatizada e estereotipada, promovendo empatia e maior 

envolvimento entre a equipa de design e utilizadores; 

• Promover a criatividade e inovação de produtos e serviços ou corrigir bugs nos projetos. 

O uso de personas permite atender a diferentes fins, destacando-se pela sua versatilidade. 

Alguns exemplos da sua aplicação incluem: (i) para desenhar produtos e serviços para diferentes 

contextos, por exemplo no contexto da saúde  (Burrows et al., 2015), mobilidade e transporte 

(Oliveira et al., 2018) e conforto doméstico (Haines & Mitchell, 2014); (ii) para promover a inclusão 

através da representação e criação de empatia com diferentes tipos de utilizador, por exemplo 

crianças (Wärnestål et al., 2014), pessoas com diversidade funcional (Subrahmaniyan et al., 2018) 

e pessoas idosas (Holden et al., 2017); (iii) para ajudar equipas multidisciplinares a refletir sobre 

os aspetos intangíveis do design como linguagem acessível para falar de novas tecnologias 

(Burrows et al., 2016) e questões inter-culturais (Jensen et al., 2017). 

 

4.2.3 Críticas  

A falta de uma base empírica sólida e técnicas consistentes traduz-se numa variedade de 

diferentes métodos usados na criação de personas. Isto levanta questões sobre a confiabilidade e 

utilidade no uso desta ferramenta. Abordagens que incluem elementos fictícios levam alguns 

designers a achar que este método não é considerado científico (Portigal, 2008). Outra crítica 

surge do facto de personas não descreverem pessoas reais, apenas apresentam caraterísticas 
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típicas ou ideais, produzindo desta forma, informações falsas (Chapman & Milham, 2014). A 

redução dos dados também é apontado como um fator que pode fazer com que perceções 

importantes, mas menos evidentes sejam ignoradas e o foco recaia no utilizador médio (Fuglerud 

et al., 2020). Além disso, impedem os designers de contactar com utilizadores e histórias reais, 

que consideram fornecer melhor compreensão dos mesmos.   

Para contrariar estas afirmações, Goodwin (2009) afirma que desenvolver uma pesquisa 

e análise rigorosas, bem como uma apresentação atraente das personas são fundamentais para 

que as personas sejam vistas como válidas e credíveis. Como forma de garantir maior rigor e 

eficácia no desenvolvimento de personas, Goodwin expandiu a abordagem consistente direcionada 

ao(s) objetivo(s) de Cooper (1999), procurando contribuir para a evolução continua da mesma 

(Adlin et al., 2006).  

 

4.3 Método  

A abordagem de Goodwin (2009) centra-se em identificar padrões de comportamento 

representativos e reproduzi-los em caraterísticas úteis. Para isso, a autora defende a importância 

de uma análise metódica dos dados, com o propósito de evitar erros na identificação de padrões 

significativos. Goodwin, recomenda a utilização de um processo organizado em nove etapas. Cada 

etapa é descrita pormenorizadamente: 

1. Dividir os entrevistados por função, se apropriado;  

Os participantes podem ser divididos por tarefas, especialização ou responsabilidades. Se 

a divisão entre funções for muito evidente, a autora sugere tratar um grupo diferente para 

cada função com o propósito de identificar padrões, defendendo que diferenças maiores 

tendem a ocultar diferenças menores. 

 

2. Identificar variáveis comportamentais e demográficas; 

Variáveis comportamentais dizem respeito ao comportamento e atitudes que diferem entre 

os participantes. Variáveis demográficas ou outros aspetos que afetem o comportamento 

devem ser incluídas depois. Todas devem ser expressas num contínuo, numa faixa de 

baixo/menos para alto/mais ou par contrastante. No fundo, listar as variáveis 

comportamentais é um resumo de todas as respostas obtidas e devem incluir modelos 
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mentais, motivações e objetivos, frequência e duração das tarefas chave, quantidade de 

dados, atitude em relação às tarefas, tecnologia e habilidade de domínio, tarefas que as 

pessoas realizam.  

 

3. Mapear os entrevistados nas variáveis; 

Os participantes devem ser posicionados ao longo do espectro, uns em relação aos outros. 

As posições não precisam de ser exatas.  

 

4. Identificar padrões; 

A etapa anterior deverá resultar na identificação de dois ou mais padrões diferentes. Para 

isso devem aparecer juntas em pelo menos um terço das variáveis.  

 

5. Definir objetivos; 

Frustrações, comportamento observado e aspetos relacionados com uma boa experiência 

podem ser incluídos nos objetivos. Objetivos humanos e básicos ou objetivos de vida 

raramente são vistos como relevantes, apenas em casos onde o produto ou serviço possa 

ajudar a alcançá-los. Os objetivos finais e objetivos de experiência dizem respeito, 

respetivamente, a objetivos que poderão ser realizados através do uso do produto ou 

serviço e os sentimentos desejados ao usar o produto ou serviço. Cada persona deve 

conter entre três e quatro objetivos. 

 

6. Esclarecer as distinções e adicionar detalhes; 

Incluir variáveis que não são críticas para definir padrões, como dados demográficos, 

idade, sexo ou mesmo algumas variáveis comportamentais que não são relevantes, é 

interessante para tornar as personagens mais críveis e empáticas. Comportamentos, 

frustrações, habilidades e capacidades, sentimentos, atitudes, aspirações e interações 

com outras pessoas, produtos e serviços devem ser esclarecidos e distinguidos para 

formar o esboço de cada persona. Quanto mais distintos forem, mais fácil será memorizá-

los. É importante não inserir muitos detalhes fictícios a menos que retratem alguma 

questão relevante. 
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7. Preencher outros tipos de personas conforme necessário; 

Por vezes, as partes interessadas no projeto podem argumentar que é necessário 

acrescentar outros tipos de personas. Assim sendo, podem ser criadas personas 

suplementares e personas negativas. 

  

8. Agrupar e priorizar as personas; 

As personas são agrupadas em personas primárias e personas secundárias. Elas são 

distinguidas com base na representatividade das suas necessidades.  

 

9.  Desenvolver a narrativa e outras formas de comunicação; 

O que torna uma persona mais eficaz é uma apresentação realista e atraente. É 

importante incluir um nome, uma fotografia e uma narrativa empática que incorpore 

comportamentos, frustrações, ambiente, habilidades e capacidades importantes, 

sentimentos, aspirações, relacionamentos, dados demográficos e metas. Devem ser 

escolhidos nomes comuns e o apelido não deve estar antes do nome próprio. A utilização 

de ilustrações (em vez de fotografias) deve ser evitada, uma vez que torna as personas 

mais abstratas. A fotografia deve representar uma pessoa real e conter uma relação lógica 

com a descrição da persona. Deve ser mantida uma consistência no estilo e dimensões 

das imagens, ainda que este aspeto tenha menos importância que a escolha da fotografia. 

A narrativa deve contar uma história e cada frase deve ter um propósito. Podem ser 

incluídas citações dos participantes, diagramas e outras representações.   

O número de personas precisas irá depender da quantidade necessária para incluir todos 

os padrões de comportamento e objetivos observados. No entanto, a autora defende que manter 

um número menor de personas facilitará a memorização dos diferentes detalhes de cada uma. 

Nielsen (2019) partilha a mesma opinião e acrescenta que um projeto não deve conter mais de 

seis personas.  

 

4.3.1 Processo de criação das personas 

Neste estudo, foi utilizada a abordagem desenvolvida por Goodwin (2009) para a criação 

das personas. A etapa 1 de Goodwin não foi seguida à letra, uma vez que não se considerou o 
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fator função como sendo significativo para esta investigação. Porém, foram usadas cores 

diferentes de post-its para distinguir participantes que moram em contexto rural e participantes 

que moram em contexto urbano, tal como definido no diagrama de afinidades, a fim de identificar 

diferenças de comportamento aparentes, relacionadas com esse fator. O sexo não foi 

representado, uma vez que a amostra de participantes é composta somente por mulheres. 

Na etapa 2, foram identificadas 17 variáveis de comportamento com base nos resultados 

obtidos no Capítulo 3. A Tabela 6 contém as variáveis de comportamento identificadas e a sua 

relação com os resultados do trabalho de campo, descrito no capítulo anterior.  

 

Tabela 6 – Representação das variáveis de comportamento e a sua relação com os resultados descritos no 

Capítulo 3 

VARIÁVEL DE COMPORTAMENTO USADO NA 
CRIAÇÃO DA PERSONA 

ADAPTADO DE (RESULTADOS DO TRABALHO 
DE CAMPO) 

Quantidade de PA que tem  
 
 

3.3.5 Utilização de PA como estratégias de 
adaptação 

Frequência de uso de PA 

Benefícios no uso de PA 

Sentimento de independência a usar PA 

Motivação para adquirir os PA que tem 

Frequência no desempenho de tarefas diárias 
sozinha 

3.3.3.1 Desempenhar tarefas sozinha (3.3.2 
Fatores que promovem o sentimento de 

independência) Motivação para desempenhar tarefas diárias 
sozinha 

Frequência de ajuda nas tarefas diárias 3.3.3.2 Receber ajuda (3.3.3 Fatores neutros) 
3.3.4.1 Receber ajuda (3.3.4 Fatores que 
promovem o sentimento de dependência) Atitude perante a necessidade de ajuda 

Motivação para ajudar outras pessoas 3.3.2.2 Ajudar outras pessoas (3.3.2 Fatores que 
promovem o sentimento de independência) 

3.3.3.3 Ajudar outras pessoas (3.3.3 Fatores 
neutros) 

Nível de dificuldade nas tarefas diárias 3.3.4.2 Dificuldade em executar tarefas (3.3.4 
Fatores que promovem sentimento de 

dependência 
Quantidade de tarefas diárias que faz com menos 

frequência 
3.3.4.3 Faz com menos frequência (3.3.4 Fatores 

que promovem sentimento de dependência) 

Quantidade de tarefas diárias que deixou de fazer 3.3.4.4 Deixou de fazer (3.3.4 Fatores que 
promovem sentimento de dependência) 

Atitude perante as mudanças na rotina diária 

Atitude resiliente para promover independência 3.3.2.3 Estratégias de adaptação (3.3.2 Fatores 
que promovem o sentimento de independência) 
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3.3.3.6 Estratégias de adaptação (3.3.3Fatores 
neutros) 

Autoperceção do nível de independência Baseado no conjunto dos resultados 

 

Os espectros e contínuos de cada variável foram representados em formato digital, 

utilizando o software Adobe Illustrator. As participantes foram incluídas e mapeadas 

separadamente (etapa 3), ao longo de cada espectro, com base nos dados obtidos no trabalho 

de campo. Na etapa 4, foram identificados, com círculos contínuos, padrões significativos e 

padrões mais suaves com círculos a ponteado, como sugerido por Goodwin. O resultado do 

mapeamento e identificação de padrões está ilustrado nas Figura 13Figura 14Figura 15.  
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Figura 13 - Mapeamento das participantes nas variáveis identificadas 
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Figura 14 - Mapeamento das participantes nas variáveis identificadas 
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Figura 15 - Mapeamento das participantes nas variáveis identificadas 
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A etapa 5, em que se definem os objetivos das personas, foi informada pelos objetivos 1 

e 2 desta dissertação — ‘1. Compreender o comportamento e práticas atuais de mulheres idosas 

no contexto da vida diária, atendendo à sua envolvente urbana versus rural’ e ‘2. Compreender 

como as mulheres idosas percebem o conceito de dependência e independência, particularmente 

em função das suas atividades diárias e interação com PA’. A criação destas personas ambiciona 

informar o design de produtos e serviços desejáveis para pessoas idosas, refletindo as suas 

atitudes e necessidades em relação ao uso de PA, e assim promover o seu sentimento de 

independência. Na etapa 6, foram incluídas outras variáveis de interesse com base nos dados 

obtidos anteriormente, como idade e condição física. Uma vez que estas personas servem o 

propósito de traduzir a informação real obtida durante o trabalho de campo, não houve 

necessidade de desenvolver outros tipos de personas, como personas suplementares ou negativas 

(etapa 7) e consequentemente não se procedeu ao seu agrupamento ou priorização (etapa 8). 

Para concluir este processo de criação das personas, na etapa 9, desenvolveu-se o material para 

comunicação das personas e as suas respetivas narrativas. Cinco personas finais (ilustradas na 

secção 4.4) foram projetadas no software Adobe Illustrator e apresentadas em formato A3. As 

fotografias foram retiradas do site Unsplash que disponibiliza uma variedade de fotografias 

gratuitas, adequadas aos critérios de Goodwin (2009). Foram incluídos dados demográficos, 

sociais e condição física com base nas informações das participantes. Uma narrativa foi escrita 

para descrever a rotina diária, que inclui atividades, sentimentos e atitudes sobre o quotidiano de 

cada persona. Foi colocada uma citação real para retratar o sentimento de independência e 

dependência de cada persona. Foram ainda representadas esquematicamente nas personas as 

atitudes valorizadas para promover independência. As atitudes demonstradas em relação aos PA 

foram representadas por três motivações e três frustrações e também através de uma escala. 

Todas as personas estão representadas nas figuras abaixo.  

 

4.4 Resultados  

Esta abordagem permitiu, de uma forma visual e intuitiva, identificar padrões de 

comportamento, adequando a sua interpretação por alguns aspetos não se adaptarem aos 

objetivos deste estudo. Foram considerados padrões, quando verificamos que duas ou mais 

participantes surgiram próximas em pelo menos seis variáveis, de acordo com a recomendação 
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de Goodwin (2009). Também houve interesse em reconhecer outliers7, uma vez que estas 

apresentaram caraterísticas interessantes. Considerando os outliers, garante-se que as 

necessidades possam ser satisfeitas por uma gama mais extensa de utilizadores (Goodwin, 2009). 

Como tal, surgiram cinco agrupamentos de variáveis, correspondendo a cinco tipos de 

comportamento diferentes e que resultaram em cinco personas.  

A primeira persona ( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Outliers é um termo, utilizado na descrição do método de Goodwin (2009), para referir pessoas que 

apresentam caraterísticas muito diferentes das restantes. 
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Figura 16) chama-se Fernanda Torres e possui uma forte capacidade de resiliência, que 

se reflete nas várias atitudes para promover a sua independência psicológica, utiliza PA e consegue 

experimentar alguns benefícios no seu uso. É formada por todas as caraterísticas da participante 

Júlia, treze caraterísticas de Lúcia e oito de Laura. A participante Glória surgiu próxima deste grupo 

em seis variáveis, no entanto, nas restantes ocorreu em posições discrepantes, muitas vezes no 

extremo do espectro. Desta forma, Glória foi considerada um outlier e deu origem a uma nova 

persona, chamada Maria Fernandes ( 
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Figura 17). Ao contrário da primeira persona, esta apresenta baixo nível de resiliência que 

se reflete nas poucas atitudes para promover a sua independência (valoriza a independência 

física). Tem PA, mas não os utiliza porque não vê benefícios em usá-los.  

A terceira persona (Figura 18) chama-se Rosa Matos, tem forte capacidade de resiliência 

e apresenta algumas atitudes para promover a sua independência, nomeadamente física. Não usa 

PA, mas não apresenta uma atitude completamente negativa em relação ao uso, se considerar 

necessário no futuro. É formada por onze caraterísticas da participante Ester, onze caraterísticas 

de Madalena, dez caraterísticas de Fátima e nove caraterísticas de Ana.  

A quarta persona (Figura 19) tem o nome de Elisa Gonçalves e retrata uma pessoa com 

forte capacidade de resiliência, refletida nas várias atitudes para promover a sua independência 

psicológica. Deixou de usar PA e atualmente não vê muitos benefícios para usar novamente. É 

formada por todas as caraterísticas da participante Filomena e seis caraterísticas de Alice.  

A última persona (Figura 20) é denominada de Teresa Lima. Esta persona tem forte 

capacidade de resiliência e apresenta algumas atitudes para promover a sua independência, 

nomeadamente psicológica. Não usa PA– e não vê benefícios em usá-los. É inspirada somente 

pela participante Isaura, uma vez que apareceu sozinha em sete variáveis de comportamento
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Figura 16– Representação da persona Fernanda Torres 
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Figura 17– Representação da persona Maria Fernandes 
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Figura 18– Representação da persona Rosa Matos 
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Figura 19– Representação da persona Elisa Gonçalves 
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Figura 20– Representação da persona Teresa Lima
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4.5 Discussão 

Este capítulo resultou na criação de cinco personas, baseadas em informações verídicas 

das participantes do estudo anterior. O objetivo foi traduzir e clarificar os resultados obtidos no 

capítulo 3 de uma forma empática e simplificada, fornecendo assim uma ferramenta credível e 

útil para auxiliar os designers no desenvolvimento de produtos e serviços.  

Consciente das críticas existentes em relação ao uso de personas (Chapman & Milham, 

2014; Fuglerud et al., 2020; Portigal, 2008), optou-se pela utilização de um método rigoroso que 

elenca de forma transparente os resultados extensivos do trabalho de campo desta dissertação. A 

aplicação da técnica de Goodwin (2009) permitiu o desenvolvimento de personas relevantes ao 

contexto deste estudo e, assim, garantir um grau razoável de confiança no seu uso para 

desenvolver soluções mais relevantes e apropriadas para o público-alvo. Além disso, esta forma 

de criar personas é interessante para apoiar os fundamentos e objetivos do Design Inclusivo, 

contribuindo com dados objetivos para soluções de design que promovam a inclusão. Este trabalho 

acrescenta outro aspeto relevante, uma vez que contribui com novas informações que dizem 

respeito especificamente ao contexto português (considerando perspetivas específicas dos 

contextos urbano e rural). Ao mesmo tempo, retrata personas sénior, com foco em mulheres, 

destacando também oportunidades para a inclusão associada à combinação destes fatores.  

O tamanho da amostra utilizada pode originar algumas críticas por ser considerado 

relativamente pequena, ainda que seja considerada adequada para este processo (Burrows et al., 

2015). O processo resultou num número de personas consistente com as recomendações 

encontradas na literatura (Burrows et al., 2015; Goodwin, 2009; Nielsen, 2019). Esteve para além 

do escopo deste estudo testar estas personas num processo de design, deixando em aberto essa 

oportunidade para trabalhos futuros. 

Assim como identificado na literatura (Goodwin, 2009), as personas criadas neste capítulo 

condensam uma grande quantidade de informação num formato acessível e de rápida apreensão. 

As equipas de design e desenvolvimento nem sempre têm disponibilidade e recursos para realizar 

uma pesquisa aprofundada no contexto real do seu público-alvo, por isso, a criação desta 

ferramenta centrada no utilizador pode ajudar a colmatar essas dificuldades. Além do mais, no 

contexto da pandemia, as personas são uma forma segura de conhecer uma população que pode 

ser interpretada como de risco, mas que, não obstante, deve ser considerada no design de 
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soluções direcionadas para si. Pelas razões acima discutidas, esta é uma ferramenta versátil e 

apta a ser usada num processo de ideação e desenvolvimento de soluções desejáveis e inclusivas 

para este grupo de utilizadores, nomeadamente, de PA (que foram o foco desta dissertação), mas 

também de serviços e soluções sociais, uma vez que as personas evidenciam um espectro de 

atitudes, necessidades e contextos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este capítulo fornece as conclusões gerais desta investigação, revê o cumprimento dos 

objetivos gerais e específicos, faz uma breve reflexão sobre as limitações da pesquisa e finaliza 

com recomendações para trabalhos futuros.   

 

5.1 Conclusões  

Uma revisão extensiva da literatura revelou que é preciso reconsiderar as abordagens 

tradicionais utilizadas no design de PA a fim de melhorar o panorama atual, com soluções mais 

desejáveis e inclusivas. Revelou também oportunidades de intervenção. Para o efeito, nesta 

dissertação argumenta-se a importância de os designers obterem uma compreensão holística das 

pessoas idosas, para além das habilidades físicas, concentrando-se em caraterísticas reais em vez 

de suposições estereotipadas. Entre outras metodologias consistentes capazes de responder ao 

desafio apresentado anteriormente, o Design Centrado no Utilizador promove o desenvolvimento 

de soluções com base na compreensão dos utilizadores e do contexto envolvente (Begnum, 2020).  

Estas evidências conduziram o trabalho empírico desta dissertação, que se concentrou 

em compreender especificamente os sentimentos de independência e dependência de mulheres 

sénior portuguesas, no contexto rural e urbano, em atividades da vida diária e na sua relação com 

PA. As abordagens utilizadas, nomeadamente as Sondas Culturais, foram fundamentais para 

atingir os resultados alcançados, fornecendo um contributo eficaz na criação de empatia com o 

público-alvo, que facilitou a exploração dos temas e a obtenção de respostas mais profundas 

durante as entrevistas. Esta pesquisa permitiu obter uma visão rica e abrangente dos conceitos 

de independência e dependência para este público-alvo, concluindo que estes apresentam um 

caráter multidimensional, com uma dimensão psicológica relevante, e não são absolutos: ambos 

podem ser experienciados em escalas e intensidades diferentes, são influenciados por diversos 

fatores internos e externos e altamente subjetivos. Também revelou uma caraterística comum nas 

participantes – a resiliência – implícita na quantidade de estratégias de adaptação mencionadas, 

muitas com o objetivo de promover independência.  

Mais uma vez, defende-se que estas observações representam um contexto específico e, 

por isso, podem não corresponder integralmente às necessidades e experiências de pessoas 
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idosas noutros contextos. É importante realçar que nesses casos devem ser realizados novos 

estudos com vista a um design verdadeiramente centrado nos utilizadores. Os procedimentos 

metodológicos e ferramentas criadas foram usadas para o propósito desta investigação, sendo 

que talvez possam ser adaptados para servir contextos diferentes.  

Esta dissertação defende que a compreensão rigorosa dos conceitos abordados traz 

contributos para o design de PA, sugerindo que este incorpore e manipule estas descobertas, 

contribuindo com produtos mais eficientes e desejáveis. Os benefícios procurados nas estratégias 

de adaptação utilizadas podem fornecer boas indicações nesse sentido.  

Consciente de que a realização de estudos que aprofundam o conhecimento dos contextos 

e necessidades dos utilizadores implicam bastante tempo e, por isso, tornam-se muitas vezes 

difíceis de incorporar no quotidiano das atividades dos designers, esta pesquisa considerou 

importante tornar a compreensão e comunicação dos resultados mais prática e intuitiva para 

colmatar essa questão. Assim sendo, a opção que se considerou mais adequada e eficiente para 

atender a este propósito foi a criação de Personas. Esta ferramenta, útil e credível, permitiu traduzir 

e clarificar a complexidade das evidências constatadas no trabalho de campo e está pronta para 

ser utilizada pelos profissionais. Composta por cinco personas, tem também o objetivo de construir 

uma relação mais empática entre designers e o público-alvo, fator que se considera fundamental 

num processo de ideação e desenvolvimento de soluções desejáveis e inclusivas. Esta pesquisa 

contribui ainda com dados relevantes para a literatura, sobre o público feminino português, 

considerando aspetos distintivos entre o contexto urbano e rural em que vivem as participantes. 

 

5.2 Cumprimento dos objetivos  

Esta pesquisa teve como objetivo geral contribuir para a dissipação de estereótipos 

estigmatizantes associados a PA que promovem a criação de barreiras ao seu uso. A seguir, 

revêem-se os objetivos específicos, apontando o seu cumprimento ao longo desta dissertação, 

como forma de refletir sobre a contribuição deste trabalho para a literatura. 

1. Compreender o comportamento e práticas atuais de mulheres idosas no 

contexto da vida diária, atendendo à sua envolvente urbana versus rural. 
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A revisão de literatura forneceu uma visão geral sobre os comportamentos e 

necessidades atuais de pessoas idosas, descritos na secção  2.1.4. No entanto, a lacuna no 

conhecimento face ao contexto português justificou este primeiro objetivo. O desenho desta 

investigação proporcionou a criação de maior proximidade e empatia com o público-alvo e, 

desta forma, permitiu uma compreensão rica sobre as práticas atuais das participantes no 

contexto da vida diária. Os resultados foram descritos ao longo da secção 3.3, para 

contextualizar o objetivo 2. 

 

2. Compreender como as mulheres idosas percebem o conceito de 

independência e dependência, particularmente em função das suas atividades 

diárias e interação com PA.  

Em particular, esta investigação propôs-se a compreender os conceitos de 

independência e dependência de mulheres idosas, especificamente no contexto português, 

através das suas experiências da vida diária e da sua relação com PA. O caráter subjetivo dos 

conceitos, descritos na revisão de literatura (secção 2.3.3.), tornou este objetivo fundamental. 

Os resultados relevantes foram alcançados e descritos nas secções 3.3.2 e 3.3.4 e contribuem 

para uma compreensão rica e detalhada sobre os sentimentos de independência e 

dependência deste grupo. Na secção 3.3.5, foram expostos os resultados sobre o uso de PA 

e a sua relação com os sentimentos de independência e dependência das participantes. As 

implicações desses resultados são discutidas na secção 3.3.   

 

3. Desenvolver uma ferramenta para promover a empatia no processo de design 

de PA que refletem as necessidades reais e aspirações de mulheres idosas 

portuguesas. 

O objetivo final desta investigação era produzir uma ferramenta útil e credível, que 

traduzisse de uma forma clara e empática as necessidades reais e aspirações de mulheres 

idosas portuguesas retratadas no trabalho de campo (capítulo 3). Esse objetivo foi alcançado 

no capítulo 4, onde foram explicadas as cinco personas criadas e ilustradas na secção 4.4. As 

vantagens do uso desta ferramenta, disponível para ser usada pelos designers no 

desenvolvimento de produtos e serviços, especificamente de PA, são refletidas na secção 4.5. 
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5.3 Limitações  

De uma forma geral, considera-se que esta investigação foi bem-sucedida e contribuiu 

para uma compreensão rica dos aspetos abordados. Dada a sua natureza personalizada e 

considerando ainda algumas limitações devidas à pandemia, o estudo foi realizado com uma 

amostra relativamente pequena de participantes. Esse aspeto não implica que as evidências 

constatadas não sejam significativas, uma vez que foram adequadas para o propósito deste 

estudo. Ainda assim, estudos futuros podem beneficiar de uma amostragem mais representativa 

e diversa, por exemplo incluindo homens idosos, que morem em contexto urbano e rural, ou 

considerando outras situações de contexto – como as pessoas que moram sozinhas ou que moram 

com familiares, em sua casa ou instituições.  

 

5.4 Recomendações para trabalho futuro 

Já foram descritos anteriormente alguns contributos desta dissertação para o design para 

a inclusão, contudo há muitos caminhos em aberto para o desenvolvimento de trabalhos futuros 

que lhe poderão dar seguimento e beneficiar aquele propósito social do Design. Nesse sentido, a 

Figura 21 ilustra, novamente, o modelo de Design Centrado no Utilizador, destacando a preto as 

etapas que não foram abordadas nesta dissertação e que poderão constituir possibilidades para o 

desenvolvimento de novos trabalhos no âmbito do desenvolvimento de PA.  
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Figura 21 – Recomendações para trabalho futuro, com base no modelo de Design Centrado no Utilizador 
(adaptação da autora) 

 

Na etapa 4 poderia ser interessante, juntamente com um parceiro da indústria, adaptar 

e incorporar soluções de design em PA existentes ou produzir novas soluções adequadas às 

necessidades e preferências do público-alvo, condensadas nas cinco personas criadas.  

Na etapa 5 os PA adaptados ou produzidos, poderiam ser testados, e iterados se 

necessário, até que respondam positivamente a todos os requisitos do público-alvo. Esta etapa 

contribuiria para compreender a viabilidade das soluções apresentadas na etapa anterior.  

A etapa 6 é a conclusão do processo de design centrado no utilizador, assim sendo o 

produto de apoio estaria apto para atender as necessidades e preferências do público-alvo e 

poderia ser comercializado.  

Existe também uma oportunidade de expandir o âmbito de PA para o desenvolvimento de 

serviços, nomeadamente sociais, que colmatam as necessidades de pessoas idosas, de uma 

forma desejável para elas, sem comprometer o seu sentimento de independência.  



 

111 

Além disso, citando as etapas anteriores 2 e 3, seria interessante replicar este estudo 

com pessoas idosas noutros contextos, com caraterísticas sociodemográficas diferentes, a fim de 

comparar os resultados obtidos com a população idosa em geral e especificá-los. Ao mesmo 

tempo, isto poderia contribuir para uma base empírica sólida na literatura de Design com estudos 

que focam na compreensão dos sentimentos de independência e dependência na perspetiva de 

pessoas idosas.   
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Anexo A 

Folha Informativa 
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Anexo B 

Descrição das atividades e resultados do kit testado na fase 

piloto 
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01 Para mim… 

Diga o que pensa em relação às questões: 

Para mim, dependência significa… 

Para mim, independência significa… 

 

02 O meu mapa 

Assinale no desenho zonas onde:  

1 – Sente limitações físicas causadas pela doença;  

2 – Sente limitações físicas que não são causadas pela doença;  

3 – Não sente limitações;  

Utilize os autocolantes fornecidos para assinalar as zonas. Escolha e identifique uma cor para cada 

grupo (1, 2 e 3). 

 

03 O meu diário 

Registe atividades diárias que desempenhou ao longo do seu dia. Pode registar o que quiser – por 

exemplo, a duração da atividade, como se sentiu a executá-la, fez a atividade sozinho, envolveu 

mais pessoas, entre outras… 

Repita esta tarefa durante 3 dias, podem ser seguidos ou não. Utilize os autocolantes que 

representam o seu humor em cada dia e cole na folha correspondente.  

 

04 Fotografia sobre… 

Tire uma fotografia de algo que representa cada frase escrita atrás da câmera fotográfica. Utilize 

os ícones com forma de ‘flash’ para assinalar o número correspondente a cada frase. Pode dar 

mais que um exemplo por frase. Esta atividade pode ser feita de duas formas. Escolha a opção 1 

ou 2. 

1 – Utilize um dispositivo com câmera fotográfica para capturar algo correspondente a cada frase. 

É importante que o ícone ‘flash’, identificado com número da frase, apareça na fotografia para que 

seja possível saber a que frase corresponde.  

2 – Identifique o número da frase e descreva algo que a representa no ícone ‘flash’, junto com o 

número correspondente. O investigador tirará as fotografias quando for recolher o seu kit.  

Lista com as frases: 

1 – Preciso de ajuda para fazer 
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2 – Gosto de ajudar outras pessoas a fazer. 

3 – Faço com outra pessoa mesmo que não precise de ajuda. 

4 – Prefiro fazer sozinho. 

5 – Faço todos os dias.  

6 – Faço igual agora, como fazia antes de ter a doença.  

7 – Faço diferente agora, depois de ter a doença.  

8 – Costumava fazer, mas não faço mais atualmente.  

9 – Não fazia antes e comecei a fazer depois de ter a doença. 

10 – Faz-me sentir independente.  

11 – Faz-me sentir dependente.  
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Atividades realizadas pela Participante 1 (86 anos) 

01 Para mim… 
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02 O meu mapa 
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03 O meu diário 
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Atividades realizadas pela Participante 2 (Lúcia, 84 anos) 

02 O meu mapa 
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04 Fotografia sobre… 
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Anexo C 

Consentimento Informado 
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Anexo D 

Guião da entrevista 
 

  



 

140 



 

141 

Introdução 

O que achou das sondas? 

Pode contar-me um pouco mais sobre a sua experiência com as atividades? 

 

Acerca da doença 

Há quanto tempo vive com a(s) doença(s)? 

Quais são os sintomas que tem? 

De que forma esses sintomas afetam o seu quotidiano? 

Como é que se sente, a nível emocional e físico, por isso? 

 

Acerca do quotidiano doméstico 

Vamos explorar melhor o seu quotidiano e as suas atividades diárias, com a 

ajuda das atividades que fez… 

Pode dizer-me quais são as tarefas domésticas que realiza com mais frequência 

ou diariamente?  

Pode descrever-me como realiza essas tarefas? Porquê? 

Realiza sempre essas tarefas da mesma forma? Porquê?    

Como se sente por isso (a nível emocional e físico)? Porquê? 

Quais são as que faz com menos frequência e/ou deixou de fazer? Porquê? 

Como lida com isso? 

Como se sente em relação às mudanças que ocorreram na forma como realiza 

as suas atividades diárias?  

(a) Porquê? 

(b) Que conselhos daria a outra pessoa, que passe pela mesma experiência, 

para viver melhor com essas mudanças? 

 

Acerca da ajuda 

Como se sente quando precisa de ajuda? Porquê?  

Neste exemplo porque é que gosta de ter a ajuda dessa pessoa nessa 

atividade? (se aplicável) 
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Seria diferente se a ajuda viesse de outra pessoa? Porquê? (se aplicável) 

E como se sente quando a ajuda é dada por si? 

Porque é que prefere fazer esta atividade sozinho(a)? Como se sente depois? 

(se aplicável) 

 

Acerca da independência e dependência 

Pode classificar o seu sentimento de dependência em relação ao seu 

quotidiano doméstico? Porquê? 

Porque é que esta atividade o faz sentir dependente? (se aplicável) 

Como lida com isso? (se aplicável) 

Pode classificar o seu sentimento de independência em relação ao seu 

quotidiano doméstico? Porquê? 

Como se sente por isso? 

Há momentos em que, mesmo necessitando de apoio, consegue experienciar 

sentimento de independência? Quando (se sim)? Porquê?  

Que sugestões daria a alguém, que está numa situação idêntica à sua, para 

potenciar esse sentimento de independência? 

 

Acerca de produtos de apoio  

Tem algum tipo de produto de apoio atualmente? (Perguntar caso não tenham 

mencionado) 

Qual ou quais? (se sim) 

Porque começou a usar? (se sim) 

Com que frequência utiliza? (se sim) 

Como se sente quando o(s) utiliza? (se sim) 

Quando é que não utiliza? Porquê? (se sim) 

Não utiliza mais porquê? Ou não tem porquê? (se não) 

Que soluções encontrou para compensar as suas dificuldades dentro do 

quotidiano doméstico? Porquê? (se não) 

Como se sente quando utiliza essas soluções? 

Porque não utiliza produtos de apoio? (se não) 
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De que forma o uso deste(s) produto(s) afeta o seu sentimento de 

independência ou de que forma o uso de soluções para compensar as suas 

dificuldades afeta o seu sentimento de independência? 

Porquê? 

Tem preferência por algum dos seus produtos (se aplicável)? Porquê?  

Tem preferência pelas soluções que encontrou para compensar as suas 

dificuldades dentro do quotidiano doméstico? Porquê? (se aplicável) 

 

Para terminar, que produto(s) sugeria a alguém que queira comprar um produto 

de apoio, e que está numa situação idêntica à sua, com o objetivo de lhe 

proporcionar maior sentimento de independência? Ou que solução sugeria a 

alguém que está numa situação idêntica à sua e que queira 

experimentar/melhorar o seu sentimento de independência?  

 (a) Porquê? 

 

Conclusão 

Quer acrescentar mais alguma informação sobre o que abordamos aqui na 

entrevista? 

Gostaria que lhe enviasse um pequeno relatório com os resultados deste 

estudo?  

  

Obrigada por participar! 
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Anexo E 

Resultados das atividades do kit 
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01 Para mim… 

QUESTÃO EXEMPLOS DE RESPOSTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mim, 
independência 

significa… 

Poder sair sozinha. Poder fazer as compras. Poder ir à missa. Poder 
combinar encontrar-me com as amigas. Poder cozinhar. (Júlia, 89 

anos) 
A independência para mim significa precisar de ajuda dos 

outros para poucas coisas ou quase nada. (Fátima,66 anos) 

É bom que as pessoas podem fazer as coisas que precisam 
sem pedir às pessoas. É muito bom. (Madalena, 68 anos) 

Cozinhar. Toallete. Jardinagem. (Filomena, 72 anos) 

Não precisar das pessoas para coisas simples como vestir… 
(Glória, 84 anos) 

Não depender de ninguém para as coisas mais básicas.  
(Alice, 83 anos) 

Faço o que quero e o que posso. (Ester, 70 anos) 

Fazer tudo sozinha. Sair de casa sozinha. Cozinhar. Fazer 
tricot. Comer sozinha. (Laura, 84 anos) 

Independência significa: 1º Pensar e saber decidir só; 2º 
Não precisar de outra pessoa para realização de tarefas básicas. 

(Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Ana, 67 anos); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mim, 
dependência 
significa… 

Não conduzir. Não poder sair só. Precisar de ajuda para 
caminhar. Escrever com dificuldade. Precisar de quem me dê banho. 

Precisar de quem me ajude a pôr as meias. Ouvir mal com o 
aparelho. (Júlia, 89 anos) 

A dependência para mim significa precisar de ajuda dos 
outros para quase tudo. (Fátima,66 anos) 

Eu sou triste porque não posso baixar-me e andar como 
andava antigamente. (Madalena, 68 anos) 

É uma nuvem muito grande que nos dá muito que pensar, 
mas enquanto não precisar de terceiros, não é nada mau.  (Ana, 67 

anos) 
Limpar a casa e ir à Povoa. (Filomena, 72 anos) 

Depender de alguém ou alguma coisa. (Glória, 84 anos) 

Depender de alguma coisa ou alguém. (Alice, 83 anos) 

Por enquanto não preciso de ajuda. (Ester, 70 anos) 

Precisar de ajuda dos outros. Não poder ficar sozinha. 
(Laura, 84 anos) 

Dependência significa: Precisar de outra pessoa para 
realizar tarefas básicas [andar, comer, higiene…]. As limitações 

físicas são causadas por osteoporose, artroses e lúpus. A anca e o 
joelho aguardam cirurgia. (Isaura, 78 anos) 
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02 O meu mapa 

                   

        (Júlia, 89 anos)                                                     (Fátima, 66 anos) 

 

             

   (Madalena, 68 anos)                                                   (Ana, 67 anos) 
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      (Filomena, 72 anos)                                                  (Glória, 84 anos) 

 

             

          (Alice, 83 anos)                                                       (Ester, 70 anos) 
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         (Laura, 84 anos)                                                 (Isaura, 78 anos) 

 

03 Registo sobre… 

QUESTÃO EXEMPLOS DE RESPOSTAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Preciso de ajuda para 
fazer 

Pôr a fralda. Tomar banho e lavar a cabeça. Pôr as 
meias elásticas. (Júlia, 89 anos) 

Preciso de ajuda para fazer algumas tarefas 
domésticas. Custa-me muito a abrir as garrafas e apertar os 

botões. (Fátima,66 anos) 

Calçar as meias. (Madalena, 68 anos) 

Preciso de ajuda para pegar em pesos. (Ana, 67 
anos) 

Comprar.  (Filomena, 72 anos) 

Não preciso de ajuda. (Glória, 84 anos) 

Para já nada. (Alice, 83 anos) 

Cortar as unhas. (Ester, 70 anos) 

Para andar na rua. Para tomar banho. Para limpar o 
rabo. Para me chegarem as coisas. (Laura, 84 anos) 

Para subir e descer escadas. Para abrir frascos, 
compotas, garrafas…. Puxar o estendal. (Isaura, 78 anos) 

 
 
 
 
 
 

Como ajudar pessoas que mal conseguem andar. Eu 
gosto dentro da minha possibilidade de ajudar outras pessoas 

que por vezes precisam mais do que eu. (Fátima,66 anos) 

Calçar-me. Sim gosto. O que eu puder, por exemplo o 
jardim. (Madalena, 68 anos) 

Gosto de ajudar no que posso. (Ana, 67 anos) 
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2. Gosto de ajudar outras 
pessoas a fazer 

Ir à missa. (Filomena, 72 anos) 

No que poder. (Glória, 84 anos) 

Um pouco de tudo. (Alice, 83 anos) 

Culinária. Tricot. (Laura, 84 anos) 

A cozinhar. Ajudar os netos. (Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Júlia, 89); (Ester, 70 anos) 

 
 
 
 
 

3. Faço com outra pessoa 
mesmo que não precise de 

ajuda 

Às vezes gosto de ajuda de terceiros, mas faço quase 
sempre sozinha. (Fátima,66 anos) 

Prefiro fazer só, faço à minha vontade. (Madalena, 68 
anos) 

Faço com outra pessoa porque aonde todos ajudam 
nada é caro. (Ana, 67 anos) 

Conversar. (Filomena, 72 anos) 

Sim.  (Glória, 84 anos) 

Sim.  (Alice, 83 anos) 

A cama. Cozinhar. (Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Júlia, 89 anos); (Laura, 84 anos); 
(Ester, 70 anos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Prefiro fazer sozinho 

Lavar-me e ir ao WC. Exercício na pedaleira, medir a 
tensão e fazer nebulização. Fazer a cama. Controlo da 

medicação. (Júlia, 89 anos) 

Não prefiro, mas a maior parte das vezes faço 
sozinha. (Fátima,66 anos) 

Por exemplo, a minha cama e limpar a minha casa 
como eu posso. (Madalena, 68 anos) 

Prefiro fazer sozinha que mal-acompanhada. (Ana, 67 
anos) 

Estar em paz. (Filomena, 72 anos) 

Vestir-me. (Glória, 84 anos) 

Vestir-me. (Alice, 83 anos) 

Comer. Tricot. (Laura, 84 anos) 

Higiene pessoal. Arrumar roupas. (Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Ester, 70 anos);  

 
 
 
 
 
 

Uso bengala. Uso da cadeira elétrica. (Júlia, 89 anos) 

Não faço todos os dias, faço quando tenho 
possibilidade. (Fátima,66 anos) 

Faço todos os dias a minha higiene, de comer e 
cuido dos animais. (Ana, 67 anos) 

Comer e dormir. (Filomena, 72 anos) 
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5. Faço todos os dias 

Café. (Glória, 84 anos) 

De comer. (Alice, 83 anos) 

Fazer caminhadas. (Ester, 70 anos) 

Comer. Tricot. Dormir sesta. Ver televisão. (Laura, 84 
anos) 

Dou as refeições ao bebé. Mudo as fraldas [mas não 
pego]. Arrumo o quarto. Costuro. Faço tricot. (Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Madalena, 68 anos) 

 
 
 
 
 
 

6. Costumava fazer, mas 
atualmente não faço mais 

Pôr a fralda. Tomar banho e lavar a cabeça. Sair de 
casa e andar a pé. (Júlia, 89 anos) 

Gostava de fazer tricô e crochê, mas não consigo 
fazer mais. (Fátima,66 anos) 

Faço que me custa a fazer no quintal. (Madalena, 68 
anos) 

Não faço o que não posso. (Ana, 67 anos) 

Crochê. (Filomena, 72 anos) 

De comer. (Glória, 84 anos) 

Caminhadas. (Alice, 83 anos) 

Cozinhar. Ir ao cabeleireiro sozinha. Ir às compras. Ir 
a casa de amigas. (Laura, 84 anos) 

Andar a pé. Subir e descer escadas. Abrir pacotes de 
leite, compotas… (Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Ester, 70 anos) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Faz-me sentir dependente 

Pôr as meias elásticas. Não poder ir às compras nem 
conduzir. Uso do táxi – número rápido no telemóvel. (Júlia, 89 

anos) 

Ainda não me sinto totalmente dependente. 
(Fátima,66 anos) 

A andar como andava antigamente, mas é a vida. 
(Madalena, 68 anos) 

Faz-me sentir dependente quando não posso fazer o 
que quero. (Ana, 67 anos) 
Limpar a casa. (Filomena, 72 anos) 

Que me façam de comer. (Glória, 84 anos) 

Ouvir mal. (Alice, 83 anos) 

Não conseguir fazer as coisas que fazia. (Laura, 84 
anos) 

Algumas tarefas na cozinha. Recear andar só na rua. 
(Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Ester, 70 anos)  

 Controlo da medicação. Uso da cadeira elétrica. Usar 
o computador e o whatsapp e o zoom. Deitar e levantar 
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8. Faz-me sentir 
independente 

sozinha. Algumas tarefas de casa: Chá, microondas, 
aquecedores. (Júlia, 89 anos) 

Para já acho que ainda sou bastante independente. 
(Fátima,66 anos) 

Não me sinto independente, sinto-me triste. 
(Madalena, 68 anos) 

Faz-me sentir independente enquanto não precisar de 
terceiros. (Ana, 67 anos) 

Bordar à mão. (Filomena, 72 anos) 

Não preciso de ajuda. (Glória, 84 anos) 

Vestir-me sozinha. (Alice, 83 anos) 

Fazer tricot. Comer. (Laura, 84 anos) 

Conseguir arranjar-me: higiene pessoal, vestir-me, 
tratar da minha roupa. Cozinhar. (Isaura, 78 anos) 

[Não respondeu] (Ester, 70 anos)  
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Anexo F 

Diagrama de afinidades 
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