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Introdução

Os calçados (ou sapatos) são complementos essenciais no modo de 
vida humano, uma vez que têm por princípio a proteção da Extremi-
dade dos Membros Inferiores (EMI). Além desse aspecto funcional, 
esses produtos tornaram-se fundamentais no que refere à moda. Por 
esses motivos, os calçados femininos são atualmente disponibilizados 
numa grande diversidade de formas e modelos e produzidos numa 
grande variedade de materiais, técnicas de confecção, acabamentos 
e cores, entre outros.

Sendo um produto de interface com o pé humano, os calçados 
femininos devem ser projetados a partir de parâmetros ergonômicos, 
com destaque para os aspectos perceptivos das usuárias. A ergono-
mia, em seus princípios metodológicos, pode contribuir no estudo 
dessa interface, fornecendo parâmetros científicos para o design 
ergonômico desse produto.

 1 Mestre em design, Universidade Tuiuti do Paraná.
 2 Pós-doutorado em ergonomia, Universidade Estadual Paulista.
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Revisão bibliográfi ca

Moda e calçados femininos

O conceito de moda surgiu em meados do século XIV e está 
diretamente relacionado a vestimentas, embora Jones (2005) afi rme 
que moda é uma forma especializada de ornamentar o corpo, fazendo 
crer que todo elemento usado no corpo de forma decorativa pode ser 
compreendido como produto da moda. Conforme Rech (2002), a 
moda compreende mudanças socioecológicas, psicológicas e estéticas 
relacionadas à arquitetura, artes visuais, música, religião, política, 
literatura, decoração e vestuário. Segundo Montemezzo (2003), os 
produtos destinados ao consumo, como o vestuário, denotam mudan-
ças nos aspectos sociais, econômicos, ambientais e mercadológicos. 

Para a moda, os calçados representam um ícone da transformação, 
pois os modelos podem evidenciar tanto passado quanto futuro. Os 
materiais utilizados para a confecção seguem a tendência de moda 
atual, bem como modelos, alturas e formatos de salto.

A variabilidade de modelos e exemplos de calçados femininos 
pode revelar uma atração indefi nível por um par de sapatos, fazendo 
afl orar fantasias pessoais. A sedução pela altura de um salto pode 
conduzir a uma atração especial. E esse desejo não tem nada a ver com 
a necessidade, pois a excitação está em colocar o pé em um par novo, 
que provoca o encantamento e o charme, sensações que o calçado 
velho não mais pode provocar. Nesse sentido, O’Keefe afi rma que 
“o tédio resulta da familiaridade e, quando um sapato começa a fi car 
confortável e feito ao pé, perde sua qualidade de talismã” (1996, p.15).

De acordo com Puls (2003), o desenvolvimento de calçados e a 
inovação caminham lado a lado com a criatividade e com a percepção, 
que é um refl exo da evolução do tempo. Atualmente, é natural que 
a preocupação com o produto da moda, o calçado, esteja ligada às 
condições econômicas e aos hábitos dos indivíduos, muito mais que 
as propostas dos designers em oferecer novos estilos. Assim, a cultura 
determina como será a produção dos calçados e o seu uso, como no 
caso dos calçados femininos de salto alto, que seguem as regras da 
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moda e, muitas vezes, entram em confl ito com questões relacionadas 
ao conforto dos pés das usuárias.

Calçados femininos e salto alto

Particularmente quando se referem a calçados femininos, as mu-
lheres geralmente se dividem em dois grupos – aquelas que aceitam 
e utilizam saltos e aquelas que os rejeitam. Saltos altos nos calçados 
femininos estão associados ao gênero, status, sensibilidade feminina e 
moda. Muitas mulheres consideram-nos desconfortáveis, e algumas 
feministas tendem a interpretá-los como símbolos de submissão fe-
minina. De modo simultâneo, profi ssionais da área da saúde alertam 
sobre os acidentes que os saltos altos podem provocar e deformações 
nos pés, torção nos tornozelos e problemas nas costas. Porém, apesar 
desses avisos, os calçados de saltos altos fi cam cada vez mais populares.

De acordo com O’Keefe, “as mulheres podem ‘enfi ar’ uns chinelos, 
‘calçar’ uns tênis ou ‘pôr’ uns sapatos mais confortáveis, mas ‘vestem-
se’ de saltos altos” (1996, p.72). Portanto, esse público, mesmo não 
querendo que os pés fi quem doloridos, é dominado pelo fascínio dos 
saltos altos que impele à aceitação, se não à adoração dos mesmos. Um 
calçado de salto alto pode tornar uma mulher mais ou menos podero-
sa, pois, apesar do desconforto percebido, ela pode sentir satisfação.

Quando uma mulher está “vestida” de saltos altos, é forçada a ter 
uma postura diferenciada, pois seu centro de gravidade é deslocado 
para a frente. A parte inferior das costas se arqueia, a coluna e as 
pernas parecem se alongar, e o peito projeta-se para a frente. A pan-
turrilha e os tornozelos parecem mais bem torneados e a curvatura 
inferior dos pés parece querer sair dos calçados.

Assim, mesmo sem se mover, a mulher calçando saltos altos trans-
forma seu corpo, parecendo mais alta e mais magra. Os saltos altos 
conferem aos calçados características que fazem com que eles sejam 
conhecidos por sua forma e altura. Eles são um tipo de ornamento 
que pode ser anexado a uma grande variedade de diferentes calçados – 
sapatilhas, sandálias, mules, botas e até tênis. Associam-se à sensação 
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e percepção femininas, sendo percebidos não somente como o mais 
sexy tipo de calçado, mas também como o mais formal, em moda, e o 
mais prestigiado – razões pelas quais as mulheres podem gostar dele.

Algumas mulheres decidiram há muito tempo que o conforto é 
seu interesse principal. Em muitos lugares, os calçados confortáveis 
são uma parte do estilo casual. Obviamente, nem todos os calçados 
de salto alto são desconfortáveis, por isso as sapatilhas confortáveis 
com salto médio são muito procuradas pelas mulheres. O consenso, 
porém, é que os calçados com salto raso são os mais confortáveis. 
Consequentemente, os saltos altos trazem a ideia implícita de que o 
conforto não é a única consideração, pois, sob certas circunstâncias, 
o glamour vem a ser mais importante. Inversamente, quando saltos 
rasos ou médios estão na moda, os saltos altos parecem excessivos.

Problemas fi siológicos decorrentes do uso 
de calçados femininos

Do ponto de vista anatômico, a EMI humana é constituída pelo 
denominado “pé”, o qual foi se caracterizando (na evolução humana) 
como elemento e sistema de apoio e equilíbrio (neste último caso, 
associado às demais regiões anatômicas do corpo humano) do corpo 
sobre o solo, mantendo-o ereto, além de ser a peça fundamental do 
processo de locomoção humana.

Segundo Pericé (1986), sua forma e sua estrutura interna atuam 
como um suporte ou pedestal para o corpo e, ao mesmo tempo, 
como um sistema de alavancas que o impulsionam durante o ato de 
caminhar, correr, saltar, e como elemento amortecedor dos impactos 
que recebe do solo. É talvez um dos mecanismos vitais do corpo 
humano mais negligenciado, mas, ainda assim, capaz de cumprir 
sua tarefa, mesmo sob as mais adversas condições e pressões, graças 
à sua estrutura perfeita.

De acordo com Carrasco (1995), o apoio do pé pode ser caracteri-
zado por três classes: normais ou neutros, cuja impressão na superfície 
de apoio demonstra uma ligação entre o antepé e o calcanhar; côncavo, 
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ou arcado/supinado, cujo arco pode ser tão acentuado que na sua 
impressão pode não ocorrer a ligação entre o antepé e o calcanhar; e 
chato, ou também denominado de pronador excessivo, caracterizado 
por apenas um pequeno arco impresso, tocando praticamente todo o 
chão, com a sola plana. O pé chato é o que mais sofre com calçados, 
pois, muitas vezes, estes não são desenvolvidos para esse tipo de pé.

Outro problema anatômico comumente observado no pé humano 
é o joanete (ou Hallux Valgus), caracterizado por um desvio lateral 
do grande artelho, causado pela contínua pressão exercida sobre o 
grande artelho lateralmente em calçados estreitos e bicudos. O jo-
anete é caracterizado como uma patologia que, muitas vezes, exige 
intervenção ortopédica ou cirúrgica. Saltos altos também favorecem 
o desenvolvimento dessa deformidade, pois o antepé é forçado para 
a ponta frontal estreita do calçado, provocando uma deformação ou 
acréscimo de osso e o aumento da angulação da articulação do dedão.

Observa-se, assim, que as EMIs apresentam particularidades 
físicas e fi siológicas que devem ser compreendidas na observação 
dos parâmetros para o design ergonômico de calçados femininos. No 
entanto, esses fatores não são determinantes para compreender como 
se dá, plenamente, a relação entre as usuárias e os calçados, exigindo-
se analisar também os aspectos perceptivos desse uso.

Percepção da usabilidade de calçados femininos

A usabilidade de calçados é um fator decisivo no projeto desse 
produto, uma vez que se faz uso do mesmo em grande parte do dia 
(para as pessoas que realizam atividades ocupacionais pelo menos um 
terço do dia). Além disso, por ser muitas vezes considerado exclusi-
vamente um elemento da moda, ele precisa apresentar características 
ergonômicas intrínsecas, independentemente da variabilidade de 
tipos e modelos.

Alguns importantes estudos envolvendo a ergonomia e o design de 
calçados já foram desenvolvidos no Brasil (Monteiro, 2000; Van der 
Linden, 2004). Entretanto, entre os vários aspectos que ainda mere-
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cem atenção específi ca na relação do design ergonômico de calçados 
destacam-se a infl uência do salto alto na usabilidade, principalmente 
em calçados femininos, e a adequação antropométrica.

Estudos na área clínica, biomecânica e ergonômica têm demons-
trado a infl uência do salto alto em calçados. Segundo Carrasco (1995), 
conforme se aumenta a altura do salto, altera-se a distribuição da 
pressão corporal nos pés e o equilíbrio, prejudicando a segurança do 
caminhar. Quando o pé se apoia no chão sem salto nenhum, o calca-
nhar suporta uma carga de 57% do corpo e a região metatarsiana 43%. 
Com o salto de 2 cm, há um equilíbrio de 50% do peso do corpo na 
parte anterior do pé e na parte posterior, no calcanhar. Com o salto de 
4 cm, o calcanhar suporta 43% do peso do corpo e o metatarso 57%. 
Com um salto de 6 cm, 75% do peso do corpo fi cará sobre a região 
metatarsiana e 25% sobre o calcanhar. Com um salto de 10 cm ou 
maior, praticamente toda a carga é suportada pela região anterior do 
pé. E é essa a região mais afetada do pé feminino dentro de um calçado 
de salto alto. Kerrigan, Lelas & Karvosky (2001) realizaram um estu-
do sobre calçados femininos em sujeitos com osteoartrite de joelho, 
avaliando a infl uência do salto alto na torção do joelho, e constataram 
que usuárias de salto alto apresentaram aumento na possibilidade da 
torção, principalmente na região patelo-femural e medial do joelho, 
região anatômica típica de mudanças degenerativas de articulações.

Outro estudo de Kerrigan, Johansson & Bryant (2005) avaliou se 
mulheres utilizando calçados com saltos de apenas 38 mm de altura 
apresentavam probabilidade de torção na articulação do joelho. Mes-
mo nesse caso, foi constatado um aumento signifi cativo nas torções 
de joelho, o que é relevante para o desenvolvimento e progressão da 
osteoartrite dessa articulação. Portanto, o salto pode ser considerado 
um problema grave, principalmente para mulheres portadoras de 
osteoartrite do joelho.

Quanto à relação entre altura do salto e distribuição de pressão 
plantar, força de impacto e percepção de conforto, Yung-Hui & 
Wei-Hsien (2004) realizaram um estudo com dez mulheres saudá-
veis, utilizando calçados com saltos de 10 mm, 51 mm e 76 mm. Os 
resultados indicaram que o aumento da altura do salto tem correlação 
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com o aumento da força de impacto e da percepção de desconforto 
durante a caminhada. Eles observaram também que um apoio de 
calcanhar para calçados de salto alto reduz a pressão no calcanhar e 
o impacto de força; um suporte de arco inserido na palmilha reduz a 
pressão média no antepé; e o uso de ambos os sistemas colabora no 
conforto percebido durante o uso.

Outro estudo que compara diferentes alturas de salto foi desenvol-
vido por Lee, Jeong & Freivaldsb (2001) utilizando três alturas (zero, 
45 mm e 80 mm) com mulheres paradas, em pé e andando. Quatro 
principais efeitos biomecânicos foram observados: com o aumento 
do salto, a fl exão do ângulo do tronco diminui signifi cativamente. 
Já a análise eletromiográfi ca da região da tíbia anterior e da lombar 
bem como o movimento vertical do centro do corpo aumentou sig-
nifi cativamente enquanto caminhavam com calçados de salto alto.

Manfi o (2003) identifi cou as alterações das características cine-
máticas e da força vertical durante a marcha descalça e com calçados 
de diferentes alturas de salto. A amostra caracterizou-se por sujeitos 
que calçavam exclusivamente a numeração 35 (sistema francês) e 
usavam calçados de salto alto frequentemente. A marcha foi avaliada 
em cinco diferentes alturas de salto: zero, 5 mm, 25 mm, 55 mm e 
85 mm. Observou-se que as maiores alterações cinemáticas foram 
encontradas entre a situação descalça, calçado sem salto e calçado de 
salto com 85 mm. Segundo a autora, tais alterações devem ser consi-
deradas no design e na fabricação do calçado de salto, proporcionando 
assim maior conforto.

A relação entre fadiga muscular e estabilidade do pé durante a 
marcha com salto alto foi avaliada por Gefen et al. (2001) por meio 
da análise da pressão plantar e da eletromiografi a (EMG). A esta-
bilidade médio-lateral do pé foi caracterizada medindo-se desvios 
médio-laterais no centro de pressão e correlacionando esses dados 
com a fadiga nos músculos da panturrilha. Usuárias habituais de 
calçados de salto alto demonstraram um desequilíbrio dos músculos 
da perna em condições de fadiga, situação que é correlacionada com 
uma anormal substituição lateral do centro de pressão com o pé no 
chão e pé com calçado.
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Speksnijder et al. (2004) estudaram a pressão do pé, medida em 
dez mulheres saudáveis, enquanto caminhavam com calçados de salto 
alto (59,1 mm) e salto baixo (19,5 mm). O pé foi dividido em sete 
regiões. Para cada região os seguintes parâmetros foram calculados: o 
pico de pressão (PP), tempo de pressão integral (TPI), força máxima 
(FM), tempo de força integral (TFI), tempo de contato (TC) e área 
de contato (AC). Em saltos altos, a carga foi reduzida no médio pé, 
e sob o calcanhar a AC e FM caíram signifi cativamente. Caminhar 
com calçados de salto alto causou um aumento no pico de pressão 
de 30% no antepé central em comparação com saltos baixos, com os 
quais o TPI aumentou para 48%. No médio antepé esses parâmetros 
aumentaram em 34% e 47% respectivamente. Um aumento de salto 
alto mostra a correlação de PP para TPI no médio antepé e para PP 
no antepé central.

Apesar de a maioria dos estudos revisados até então apresen-
tarem resultados que condenam o uso de salto elevado, um estudo 
desenvolvido por Potério Filho (2003) afi rma que esse tipo de salto 
proporciona maior contração muscular, o que aumenta em até 30% 
a efi ciência do bombeamento do sangue. Esse movimento muscular 
das pernas atua sobre as veias e faz com que o sangue retorne para o 
coração com maior pressão, não permitindo a sua volta por ação das 
válvulas. Assim, enquanto a pessoa anda, ocorrerá o bombeamento, e 
a pressão nas veias das pernas permanece muito baixa, diminuindo a 
chance de aparecer qualquer edema (infi ltração de líquido semelhante 
ao soro sanguíneo).

Percepção de desconforto/conforto em calçados

A maioria das abordagens do design ergonômico depende da per-
cepção de uso por parte dos usuários de um determinado produto, 
e essa percepção é decorrente de alguns critérios de avaliação. De 
acordo com Paschoarelli (2003), os principais critérios utilizados 
na avaliação de um produto são o desconforto (critério negativo) e o 
conforto (critério positivo). Segundo Ferreira (1999), o desconforto 
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é defi nido pela “falta de conforto”, ou o contrário de conforto, mas, 
para Iida (2005), o conforto não apresenta uma defi nição precisa, e 
depende da área de estudo em que é aplicado. Do ponto de vista ope-
racional, a primeira defi nição de conforto foi proposta em um estudo 
de Hertzberg, que afi rmou ser o conforto a “ausência de desconforto” 
(Lueder, 1983). Já para Noyes (2001), conforto é um estado mental 
que ocorre na ausência de desconforto, e a única maneira de avaliá-lo 
é por meio da declaração do indivíduo sobre o quão confortável ele 
se sente. A partir dessa proposição, Jordan (2000) afi rma que os pro-
dutos percebidos como confortáveis são aqueles que proporcionam 
sensações prazerosas a seus usuários.

Ao considerar o conforto a partir do uso de calçados, pode-se 
argumentar que calçado confortável é aquele que não expõe os pés a 
enfermidades ou deformações, mas isso só não garante a caracterização 
e a defi nição desse conceito. O conforto pode ser defi nido de várias 
maneiras, por ser uma variável qualitativa. Iida (2005) defi ne-o como 
“uma qualidade ergonômica do produto”, e esse é um atributo valo-
rizado pelo usuário. Van der Linden & Guimarães (2004), após coleta 
de expressões e defi nições, propuseram a defi nição de conforto como 
“uma sensação prazerosa de bem-estar físico e psicológico. O conforto 
é, também, uma condição de bem-estar com ausência de dor, descon-
forto e estresse, defi nida a partir de uma sensação de desconforto”. De 
acordo com Slater (1985), o conforto apresenta uma natureza multidi-
mensional, resultante de três dimensões: física, fi siológica e psicológica.

Os aspectos físicos correspondem à interação com o ambiente 
e seus efeitos nas dimensões fi siológica e psicológica. Assim, en-
quanto os aspectos fi siológicos do conforto estão relacionados ao 
funcionamento do corpo humano, envolvendo ações de regulação 
involuntárias, os aspectos psicológicos referem-se ao conforto men-
tal e estão associados a questões como autoimagem, identidade e 
individualidade.

Além da falta de consenso quanto à definição de “conforto”, 
também não existe uma condição objetiva e precisa para se mensurar 
o conforto, tornando necessário o uso de averiguações para se saber 
o quão confortável o indivíduo se sente em relação a determinado 
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produto (Sanders & McCormick, 1993). Segundo Borg, a utilização 
de métodos para avaliar subjetivamente tarefas e usos de objetos 
tornou-se um procedimento comum em abordagens ergonômicas, 
uma vez que as cargas de atividades “são estudadas não somente com 
métodos fi siológicos, mas também com estimativas de percepção” 
(2000, p.81), sendo seus resultados um “importante sinal de uma 
carga real ou objetiva” (idem, p.82). Em estudos sobre avaliação de 
conforto, Drury & Cury (1982) citam o uso de escalas que avaliam 
o eixo conforto/desconforto. Eles utilizam escalas binárias (comfor-
table/uncomfortable), com um ponto médio entre os dois conceitos 
extremos (uncomfortable/medium/comfortable) e avaliação com sete 
pontos, indicando conforto no ponto máximo.

Van der Linden (2004) afi rma que, admitindo-se o eixo confor-
to/desconforto com o ponto intermediário indicando um estado de 
indiferença (nem conforto, nem desconforto), deve-ser proceder à 
avaliação do conforto ou desconforto considerando toda a sua di-
mensão. Assim, respostas como “pouco confortável” não indicam 
um estado de desconforto. 

De acordo com Iida (2005), as avaliações subjetivas devem consi-
derar medidas de “sentimento” ou “percepção”, já que dependem do 
julgamento e repertório individuais dos avaliados. Assim, devem ser 
utilizadas para tal fi m as escalas de percepção. No sentido de não serem 
defi nidas as variáveis em que as pessoas se baseiam para determinar 
o conforto, Iida indica que uma avaliação subjetiva deve ser utiliza-
da quando se pretende avaliar se um produto é confortável ou não. 
Deve observar-se ainda que “a importância da aparência e a atitude 
diante de riscos em geral são determinantes no processo de avaliação 
do conforto e do risco no uso de calçados” (Van der Linden, 2004).

Objetivos

Os objetivos deste capítulo foram avaliar a percepção de des-
conforto/conforto em usuárias de calçados de salto alto e analisar os 
resultados diante dos princípios do design ergonômico.
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Materiais e métodos

Aspectos éticos

Para a coleta de dados, aplicou-se um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE), baseado nos princípios do Conselho 
Nacional de Saúde, através da Resolução 196/96 – CNS; e da Norma 
ERG-BR 1002, do Código de Deontologia do Ergonomista Certifi -
cado (Associação Brasileira de Ergonomia, 2003).

Sujeitos

Participaram do estudo 244 mulheres universitárias adultas, 
com idade média de 20,90 anos (d. p. 2,52 anos; amplitude 18-30 
anos), todas residentes em Curitiba e região metropolitana (PR). 
Além disso, tais indivíduos apresentam peso médio de 56,57 kg (d. 
p. 7,72 kg); e estatura média de 1,65 m (d. p. 0,06 m), sendo que tais 
variáveis foram obtidas de forma nominal.

Materiais

Para a coleta dos dados pessoais e perceptivos, utilizou-se um 
protocolo de identifi cação e coleta de dados (PICD) caracterizado 
por dez questões de múltipla escolha, relatando sobre o tamanho, 
desconforto/conforto e expressão de individualidade de calçados; 
uso, desconforto/altura e tempo/altura de salto de calçado. Além 
disso, foi disponibilizado um mapa dos pés (esquerdo e direito) a 
fi m de possibilitar o registro de regiões de desconforto pelas usu-
árias e um diagrama do corpo humano, baseado no diagrama de 
desconforto de Corlett & Manenica (1980), permitindo a indicação 
de regiões de desconforto quando do uso de calçados de salto maior 
que 4 cm.
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Procedimentos

A preparação dos protocolos exigiu a realização de pré-testes. A 
coleta de dados deu-se no campus de uma universidade na cidade de 
Curitiba (PR). Após esclarecimento, houve a entrega do TCLE, o 
qual foi devidamente lido, aceito, preenchido e assinado. Na sequên-
cia, houve a distribuição do PICD àquelas usuárias que assinaram o 
TCLE e após o preenchimento houve o recolhimento dos mesmos e 
os dados foram revisados e submetidos à tabulação.

Resultados

A percepção da diferença de tamanho entre os calçados para os 
pés direito e esquerdo pelos sujeitos abordados, em porcentagem, é 
apresentada na fi gura 70.

Observa-se que pouco mais da metade (54,51%) dos sujeitos não 
percebe diferenças entre os calçados para os pés direito e esquerdo; 
aproximadamente 14% percebem diferenças sendo maior o esquerdo 
que o direito ou maior o direito que o esquerdo, e 17,21% percebem 
que esse aspecto é indiferente, pois varia de acordo com o modelo. 

Figura 70. Porcentagem do número de sujeitos que percebem algum tipo de desconforto 
nos pés em consequência da percepção de diferença de tamanho de calçados para pés 
direito e esquerdo.
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A percepção de diferenças entre os calçados dos pés direito e 
esquerdo pode variar de acordo com diferentes modelos (fi gura 71). 
Observa-se que os modelos com maior porcentagem de indicação de 
percepção de diferenças de tamanho entre os pés direito e esquerdo 
são a bota de salto alto e bico fi no (46,85%), o escarpim (45,05%) e 
os tênis (36,94%).

Quanto à percepção de desconforto nos pés em consequência da 
percepção de diferença de tamanho de calçado entre os pés direito e 
esquerdo, observou-se que aproximadamente 28% dos sujeitos não 
percebem diferença e mais da metade percebe diferença, particular-
mente quando a percepção refere-se a um calçado menor (fi gura 72).

Nesse caso, ao perceber a diferença de tamanho entre os calçados 
para os pés direito e esquerdo enquanto experimentam o mesmo 
durante a compra, aproximadamente 60% dos sujeitos compram o 
calçado com maior numeração (fi gura 73).

Quanto à individualidade e o próprio sentimento, observou-se 
que os calçados que mais expressam essas condições são o tênis 
(57,79%), a bota plataforma (34,43%) e o escarpim (32,38%), segui-
dos de outros (fi gura 74). Quanto à sensação de alívio (facilidade) 
e relaxamento (redução de constrangimentos físicos e psicológicos) 
durante as principais atividades diárias (figura 75), observou-se 
que os modelos calçados que mais expressam essas condições são o 
tênis (85,25%), a rasteirinha (40,16%) e a bota plataforma (36,07%), 
seguidos de outros. Já quanto à sensação de aborrecimento, despra-
zer ou desconforto em usar calçado durante as principais atividades 
diárias (fi gura 76), observou-se que os modelos que mais expressam 
essas condições são a sandália de salto alto (48,36%), a bota de salto 
alto e bico fi no (44,67%) e o escarpim (36,89%), seguidos de outros.

Quanto à frequência de uso de calçados de salto alto, aproxima-
damente 44% utilizam-no ocasionalmente, 40% frequentemente e 
16% diariamente (fi gura 77).

Já quanto à relação entre altura do salto e a percepção de descon-
forto, observou-se que os maiores índices são para os saltos com 10 cm 
de altura ou mais, ou aproximadamente 64% dos sujeitos (fi gura 78). E 
quanto ao tempo decorrido de uso de calçado de salto até a percepção de 
desconforto, a maioria (43,03%) indicou mais de duas horas (fi gura 79).
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Figura 71. A percepção de diferenças varia de acordo com diferentes modelos.
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Figura 73. Porcentagem do número de sujeitos que percebem diferença de tamanhos para 
pé direito e pé esquerdo, durante a compra.

Figura 72. Porcentagem do número de sujeitos que percebem algum tipo de desconforto 
nos pés devido ao tamanho de calçados menores e maiores.
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Figura 74. Porcentagem do número de modelos que expressam a individualidade e o 
próprio sentimento das entrevistadas.
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Figura 75. Porcentagem do número de modelos que expressam alívio e relaxamento das 
entrevistadas.
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Figura 76. Porcentagem do número de modelos que expressam maior aborrecimento, 
desprazer ou desconforto das entrevistadas.
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Figura 77. Porcentagem da frequência com que os sujeitos usam salto alto.

Figura 78. Porcentagem da relação entre altura do salto e percepção de desconforto.
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Figura 79. Porcentagem da relação do tempo de uso do salto alto e a percepção de desconforto.

Já quanto à percepção de desconforto nas regiões do corpo humano 
indicadas pelas usuárias de calçados com salto alto, destacam-se a re-
gião lombar (nas costas), com 42%, e a região logo abaixo dos joelhos, 
na perna direita, com 44%, e na perna esquerda, com 42% (fi gura 80).

Figura 80. Regiões do corpo humano em que há maior percepção de desconforto. Fonte: 
Adaptado de Corlett & Manenica (1980).
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Discussão e considerações fi nais

O design ergonômico, associado a outras áreas do conhecimento, 
busca compreender a relação entre usuários e dispositivos tecno-
lógicos de um sistema, com o objetivo de melhorar os parâmetros 
projetuais e, consequentemente, a usabilidade de produtos. Dentre 
os produtos de uso imprescindível para as atividades cotidianas 
contemporâneas, e que ainda foram pouco estudados quanto à sua 
interface com os usuários, destacam-se os calçados.

Os calçados são produtos cujas funções relacionam-se à prote-
ção das EMIs e à associação de valor estético ao vestuário de um 
determinado grupo de indivíduos. Se específi cos para a população 
feminina, a função estética parece sobressair-se à função de proteção, 
e isto é amplifi cado quando o calçado feminino apresenta salto alto. 
O pé é uma estrutura especial do corpo humano, responsável pelo 
apoio corporal e mecanismo da marcha, sendo muitas vezes com-
prometido por algumas patologias diretamente relacionadas com 
o uso de calçados. Observa-se, também, que a evolução histórica 
desse produto caracteriza-se por uma alternância morfológica, ora 
atendendo aos aspectos de usabilidade e ora atendendo aos aspectos 
da moda. Estudos biomecânicos indicam que o calçado de salto alto 
pode causar problemas fi siológicos.

Após a aplicação dos procedimentos metodológicos e análise dos 
resultados, pode-se ponderar que a percepção das usuárias é um fator 
preponderante para o conhecimento do nível de usabilidade do pro-
duto que, associado ao conhecimento fi siológico e biomecânico das 
EMIs, pode contribuir expressivamente para o design ergonômico 
de calçados femininos.

Nesse sentido, avaliou-se neste capítulo a percepção das usu-
árias quanto à diferença de tamanho entre os calçados para o pé 
direito e esquerdo, verifi cando-se que essa diferença é observada 
por aproximadamente um terço das usuárias. Essa diferença é mais 
percebida quando do uso da bota de salto alto e bico fi no, escarpim 
e tênis, os quais se caracterizam por serem “fechados”, o que pode 
estar influenciando essa percepção. Também se constatou que a 
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percepção de desconforto é maior se o tamanho do calçado é menor 
que o pé, o que reitera as condições descritas anteriormente, se os 
calçados forem fechados. Esses índices parecem infl uenciar a opção 
pela compra de calçados um número maior, quando há a percepção 
de diferença entre os pés direito e esquerdo.

Quanto à expressão de individualidade, verifi ca-se que o tênis é 
o mais indicado, seguido da bota plataforma e do escarpim. Nota-se 
também que, com relação à percepção de alívio e relaxamento, o tênis 
é o mais indicado. Isso ocorre em função do tipo de sujeitos pesqui-
sados, um grupo de usuárias jovens (18 a trinta anos), universitárias, 
que fazem uso do tênis para a sua principal atividade diária: o estudo.

A indicação de percepção de desconforto é maior para a sandália 
de salto alto e a bota de salto alto e bico fi no. Observa-se também que 
a percepção de desconforto apresenta uma relação com o tamanho 
do salto (fi gura 78) e com o tempo de uso (fi gura 79). Nesse sentido, 
pode-se afi rmar que esses resultados indicam que os calçados de 
salto alto infl uenciam expressivamente a percepção de desconforto 
por parte desse grupo de usuárias. Esse resultado é corroborado por 
alguns estudos biomecânicos que indicam que o uso de calçados com 
salto alto pode gerar distúrbios físicos e fi siológicos (Ressio, 1999; 
Kerrigan et al., 2001; Gefen et al., 2002; Lee et al., 2001).

Além disso, o presente capítulo informa que aproximadamente 
40% do grupo de indivíduos pesquisados utilizam frequentemente 
calçados de salto alto. Isso indica que o uso desse tipo de calçado é 
bem aceito pelas usuárias, o que parece corroborar o que Monteiro & 
Moraes afi rmam quando dizem que “as demandas da moda e do con-
forto, na maioria das vezes, não parecem ser compatíveis” (2005, p.54).

Quanto à percepção de desconforto na região plantar dos pés 
femininos, observou-se uma maior concentração de pontos no an-
tepé (região metatarsiana e falanges). Schmidt (1995), Carrasco 
(1995) e Speksnijder et al. (2004) também encontraram elevados 
valores de pressão nessas regiões anatômicas durante o uso de salto 
alto e indicam que essa condição pode causar diferentes problemas 
fi siológicos, comprometendo o desempenho e o conforto durante o 
uso do produto.
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Com relação à percepção de desconforto nas regiões do corpo 
humano, as usuárias indicaram a região lombar e as pernas como as 
mais desconfortáveis. Esse resultado corrobora estudos realizados 
por Lee et al. (2001), os quais apontam que os calçados com salto 
alto induzem a uma diminuição signifi cativa da fl exão do tronco e um 
aumento na tensão muscular da região da tíbia anterior e da lombar.

Por fim, pode-se concluir que se analisou uma problemática 
recorrente na usabilidade de calçados femininos, utilizando a meto-
dologia disponível para o mesmo de modo satisfatório, e demonstrou-
se uma condição arbitrária, relacionando moda e desconforto. Isso 
reafi rma que estudos na área do design ergonômico são necessários 
para a melhoria da qualidade de vida dos indivíduos.
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