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Resumo
Pereira, Renata de Andrade Marques; Damazio, Vera. Design e
Envelhecimento: um estudo sobre ações projetuais para a construção
de uma nova velhice. Rio de Janeiro, 2014. 103p. Dissertação de
Mestrado – Departamento de Artes e Design, Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro.
Este trabalho é uma investigação sobre o potencial do Design promover a
diversidade, os ganhos e as possibilidades da velhice e partiu da constatação de
que, apesar de plurais, os idosos são – em geral – tratados de forma homogênea e
associados a produtos e serviços que ressaltam os aspectos negativos do avanço da
idade, como bengalas e asilos. A abordagem sobre o tema se deu a partir de
pesquisa bibliográfica e observação participante junto a idosos, e teve como
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principais condutores Simone de Beauvoir – autora de A velhice, obra que retrata
a condição do idoso sob o ponto de vista histórico, biológico e social –, Mirian
Goldenberg – autora de A bela velhice – e Celso Sá – que trata da teoria da
Representação Social: base para a elaboração de um exercício projetual que
verifica como os idosos são representados socialmente por produtos e serviços. A
investigação sobre o potencial do Design de contribuir com novas formas de ver e
viver a velhice foi baseada em coleta de ações projetuais em prol de idosos
realizada a partir da criação de grupos de interesse com pesquisadores do Centro
de Estudo e Pesquisa do Envelhecimento e do International Longevity CenterBrazil e alunos de Ciências Sociais e de Design, entre outros. Os exemplos
coletados foram organizados em categorias, com base no estudo de Mihaly
Csikszentmihalyi sobre a forma que as pessoas constroem significados em seus
ambientes familiares por meio de artefatos e nas perspectivas do Design
Emocional identificadas por estudos desenvolvidos no laboratório Design
Memória e Emoção. Observou-se a existência de dois grandes grupos: (1) o das
“coisas de velho”, que focam as limitações e perdas da velhice e tratam os idosos
como um grupo homogêneo, e (2) o das “coisas do novo velho”, que atendem a
demandas variadas por meio de formas igualmente variadas. Ao final, conclui-se
que, a construção da nova velhice está intrinsecamente ligada à visão daqueles que
projetam produtos e serviços e às ações que pretende-se favorecer: dançar,
namorar, trabalhar, viajar, viver.

Palavras-chave
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Design e Envelhecimento; Nova Velhice; Representação Social.

Abstract
Pereira, Renata de Andrade Marques; Damazio, Vera. Design and Aging:
a study of design actions for the construction of a new old age. Rio de
Janeiro, 2014. 103p. MSc. Dissertation – Departamento de Artes e Design,
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.

The present study is an investigation into the potential of Design to
promote diversity, gains and possibilities of old age and began from the
observation that although plural, the elderly are treated, in general,
homogeneously and associated with products and services that highlight negative
aspects of aging, such as canes and nursing homes. The approach on the theme
occurred with literature research and participant observation with elderly people
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and had as main conductors Simone de Beauvoir – author of Old Age, book that
depicts the condition of the elderly from historical, biological and social
perspectives –, Mirian Goldenberg – author of The Beautiful Age – and Celso Sá –
who deals with the Social Representation Theory: basis for the elaboration of a
projetual exercise that checks how the elderly are socially represented through
products and services. The research about the potential of Design to contribute to
new ways of seeing and living the old age was based on collecting examples of
design actions on behalf of seniors, accomplished through the creation of interest
groups with researchers from the Center for Research and Study of Aging and
from the International Longevity Center-Brazil, students of Science social and
Design, among others. The examples collected were organized into categories,
based on the study by Mihaly Csikszentmihalyi on how people construct meaning
in their familiar environments through artifacts, and prospects of Emotional
Design identified by studies conducted in the lab Design Memory and Emotion. It
was observed the existence of two major groups: (1) the "things of old people",
focusing on the limitations and losses of old age and treat the elderly as a
homogeneous group and (2) the "things of new old people” that meet varied
demands through various forms also. Finally, it is concluded that the construction
of the new old age is intrinsically linked to the vision of those who design
products and services and actions intended to encourage: to dance, to date, to
work, to travel, to live ...
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Não importa se a estação do ano muda. Se o século vira, se o
milênio é outro. Se a idade aumenta. Conserva a vontade de viver.
Não se chega a parte alguma sem ela.
Fernando Pessoa

