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“ O desenvolvimento da capacidade de compreender signos verbais e visuais possibili-
ta a aprendizagem, a compreensão, a experimentação e a utilização desses mesmos si-
gnos. A possibilidade de expressão do seu pensamento simbólico facilita o desenvolvi-
mento e, por isso, importa proporcionar experiências variadas a partir dos diferentes 
sentidos e modos de expressão.” 

                          Sara Bahia, 2010
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RESUMO

Esta investigação tem como tema o design de produto no espaço infantil e consiste no 

desenvolvimento de um novo sistema de lavatório para crianças dos 3 aos 6 anos para 

ser utilizado nos espaços exteriores dos infantários, que reformulando a sua forma tradi-

cional, estimule o desenvolvimento cognitivo através de uma experiência interactiva.

A necessidade de uma maior consciência ecológica foi o ponto de partida para o de-

senvolvimento deste sistema de lavatório que não só cumpre as funções de higiene 

que geralmente lhe estão associadas, como viabiliza a implementação de estratégias 

pedagógicas vocacionadas para a utilização consciente da água. 

Metodologicamente, foi feita uma abordagem essencialmente qualitativa que pode-

mos dividir em dois momentos: num 1º momento procedeu-se a uma pesquisa literária 

de enquadramento teórico, a uma série de entrevistas de carácter exploratório a várias 

educadoras, crianças e a uma psicóloga, tal como uma análise de equipamentos exis-

tentes nos infantários visitados e no mercado, perfazendo assim o estado da arte; num 

2º momento passou-se para uma investigação activa que resultou num projecto de um 

novo sistema de lavatório. Elaborou-se um protótipo funcional do mesmo que foi pos-

teriormente testado junto com um grupo de amostra, seguido de uma análise de todo 

o processo. 

O facto de este sistema de lavatório, através de uma experiência interactiva, comunicar 

visual e verbalmente (através dos botões luminosos e de mensagens verbais) com os 

utilizadores, revelou possuir características que levam a criança a prestar atenção ao 

que lhe é transmitido e actuar correctamente, o que levou a concluir que um sistema 

de lavatório com características semelhantes às apresentadas neste projecto, poderá 

ser uma mais valia para uma melhor educação ambiental das crianças e um elemento 

enriquecedor no seu processo de desenvolvimento humano. 

PALAVRAS-CHAVE : Design de Produto; Sistema de lavatório para crianças dos 3 aos 6 

anos; Interface, Actividades lúdicas; Educação ambiental.
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ABSTRACT

This research is about product design in the child’s space and consists in the develop-

ment of a new washbasin system for children from 3 to 6 years for use in any outdoor 

nursery school or playground, that reshapes his traditional way, encouraging cognitive 

development through an interactive experience.

The need for greater ecological awareness was the starting point for the development 

of this new washbasin system that not only fulfils the role of hygiene generally associ-

ated with him, as enables the implementation of pedagogical strategies focusing on the 

conscious use of water.

Methodology is made an approach essentially qualitative that can be divided into two 

phases: in the first phase we proceeded to a literature search of theoretical framework, a 

series of interviews of exploratory nature to various educators, children and a psycholo-

gist, as an analysis of existing equipment in the kindergartens visited and in the market, 

making the state of the art; in the second phase we moved to an active investigation 

that resulted in a project of a new washbasin system. It was made a working prototype 

of it that was subsequently tested with a sample group, followed by an analysis of the 

whole process.

The fact that this washbasin system, through an interactive experience, communicate 

visually and verbally (through the illuminated buttons and verbal messages) to users, 

have revealed features that lead the child to watch what it is transmitted and act prop-

erly, which led to the conclusion that a system of basins with characteristics similar to 

those presented in this project can be an asset for better environmental education of 

children and enriching in the process of human development.

KEYWORDS : Product Design; Washbasin system for children from 3 to 6 years; Inter-

face, recreational activities, environmental education.
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TEMA

Design de produto no espaço infantil

TÍTULO

“Sistema de lavatório : um novo interface para crianças”
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Esta dissertação divide-se em 4 partes: a primeira parte corresponde aos capítulos in-

trodutórios, em que se apresenta o tema e a abordagem da investigação; a segunda par-

te corresponde ao enquadramento teórico, entrevistas e levantamentos que perfazem 

o estado da arte; a terceira parte consiste no processo projectual tomado para dar forma 

ao conceito final, e a sua posterior validação; a quarta parte apresenta as conclusões da 

investigação, tal como as recomendações para futuras investigações.

CAPÍTULO I : Introdução

No primeiro capítulo é feito um enquadramento do tema da investigação e a sua per-

tinência em prol de uma educação ambiental. Também são expostas as questões de 

investigação, a proposta de projecto e os objectivos a alcançar na investigação.

CAPÍTULO II : Metodologia

No segundo capítulo é apresentada a metodologia de investigação.

PARTE 2

CAPÍTULO III : Enquadramento teórico 

No terceiro capítulo é feita uma análise literária de três temas relevantes para enquadrar 

um sistema de lavatório para crianças nesta investigação: o estado da água - compreen-

são do estado da água doce no planeta, como é utilizada, e evidenciar a necessidade de 

preservar este recurso natural essencial para a vida humana; breve evolução da higiene - 

análise da evolução da higiene e a sua influência na sociedade; brincar e a sua importân-

cia - análise das brincadeiras e da sua importância no desenvolvimento das crianças.

CAPÍTULO IV : Entrevistas

No quarto capítulo são apresentados os resumos de duas entrevistas de carácter ex-

ploratório, uma à Professora Doutora Sara Bahia, Psicóloga Clínica, e outra a várias edu-

cadoras e crianças de dois infantários - “SOLAMI” e “O Pintainho”. Nestes infantários pro-
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cedeu-se a uma análise dos sistemas de lavatórios presentes e a uma observação das 

crianças enquanto o estão a lavar as mãos.

CAPÍTULO V : Sistemas de lavatório para crianças existentes no mercado

No quinto capítulo é feito um levantamento de projectos e conceitos de sistemas de 

lavatórios existentes, indicados para crianças.

PARTE 3

CAPÍTULO VI : Especificações, referências e estudos de conceitos

No sexto capítulo são definidas as especificações para um novo sistema de lavatório 

para crianças. Também são apresentadas as referências influentes e os conceitos explo-

rados que antecederam o conceito final e a sua formalização. 

CAPÍTULO VII : Desenvolvimento do conceito final

No sétimo capítulo é apresentado o processo evolutivo da concepção do conceito final 

e a descrição das suas características, funcionalidades e potencialidades.

CAPÍTULO VIII : Processo de validação

No oitavo capítulo é apresentado o processo de validação do conceito projectado, no-

meadamente, a elaboração de um protótipo funcional e a sua análise com um grupo de 

amostra no infantário “SOLAMI”.

PARTE 4    

CAPÍTULO IX : Conclusões e recomendações

No nono e último capítulo, é verificada a hipótese formulada, respondendo às questões 

de investigação e retiradas daí as devidas conclusões. São descritos os beneficios decor-

rentes da investigação e as propostas para novas investigações.
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1.1 ENQUADRAMENTO

 : Introdução

O trabalho apresentado nesta investigação parte da tomada de consciência da opor-

tunidade de explorar uma nova abordagem ao equipamento sanitário actual, nome-

adamente o sistema de lavatório, de forma a criar uma alternativa aos equipamentos 

tradicionais de porcelana comuns nos dias de hoje. Pretende-se potenciar o desenvolvi-

mento de novas experiências nas crianças.

O sistema de lavatório é o equipamento do espaço sanitário que mais apela ao uso do 

tacto. É onde se toca, onde se apoia, onde se agarra, etc., com mais frequência, e a que 

está associado à possibilidade de contacto com a água. A predisposição das crianças 

para brincarem e para aprenderem a partir de uma relação lúdica, parece não se encon-

trar devidamente explorada num equipamento tão essencial e tão presente na rotina 

diária. 

A reconhecida escassez de água para consumo humano e a previsão das consequências 

do seu desperdício, implica que a sociedade invista numa maior e melhor consciência 

da sua correcta utilização. 

Assim, se através de um interface como um sistema de lavatório, se poder enquadrar 

numa experiência lúdica um objectivo pedagógico, despertando na criança a consciên-

cia e a responsabilidade para o uso adequado da água, parece-nos que o design pode-

ria, neste caso, contribuir no processo de educação ambiental das crianças. 

Esta investigação incidiu numa faixa etária compreendida entre os 3 e os 6 anos de 

idade, e que corresponde ao ensino pré-primário, uma vez que é neste período de es-

colaridade que as crianças começam a desenvolver aptidões cognitivas, físicas e sociais 

que serão determinantes no seu desenvolvimento e na sua educação futura.

Os espaços exteriores como parques infantis e recreios de infantários, são os espaços 

predominantemente frequentados pelas crianças desta faixa etária e onde as crianças 

dispõem de maior liberdade para desenvolver actividades lúdicas, ao invés dos espaços 
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sanitários tradicionais, onde a gestão das suas acções é mais difícil e o risco de acidente 

é maior. 

Os espaços exteriores proporcionam uma maior liberdade do que o espaço sanitário 

tradicional, por isso, o nosso projecto pretende que a sua intervenção e efectividade 

ocorra nesse espaços exteriores: recreios de infantário e parques infantis. 

Acreditando que o design pode contribuir para a resolução dos diversos problemas 

emergentes na sociedade, e sendo o design de produto uma forma de materializar 

soluções, pretende-se desenvolver um produto que permita contribuir para a educação 

ambiental das crianças e consequentemente, para a melhoria da sustentabilidade do 

planeta.
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1.2 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO

Assim, seguindo o enquadramento dado, seguem-se as questões de investigação:

- Será possível, através de um sistema de lavatório, estimular a aprendizagem de hábitos 

de higiene, promover a educação ambiental e, simultaneamente, desenvolver activi-

dades lúdicas?

- Conseguirão as crianças explorar na totalidade o sistema final?
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Sendo esta investigação uma dissertação de base prática em design de produto, formu-

lou-se a seguinte proposta de projecto:

- Projectar um sistema de lavatório para crianças dos 3 aos 6 anos para ser utilizado em 

parques infantis ou em recreios de infantários, que ultrapasse o conceito tradicional e 

estimule o desenvolvimento cognitivo, através de uma experiência interactiva.

1.3 PROPOSTA DE PROJECTO



5

FA-UTLDissertação de Mestrado em Design de Produto 09/10Luís Ribeiro

   
  I

nt
ro

du
çã

o

1.4 OBJECTIVOS DA INVESTIGAÇÃO

A investigação tem como base os seguintes objectivos:

- Explorar um novo interface de uso de lavatório, através de um novo conceito, sistemas 

e materiais mais apelativos para as crianças;

- Estimular o desenvolvimento cognitivo, físico e social da criança mediante a utilização 

do novo sistema de lavatório;

- Adequar o equipamento aos utilizadores;

- Projectar um equipamento seguro, que minimize eventuais acidentes;

- Promover uma educação ambiental, através de uma consciencialização e uma respon-

sabilização da utilização do uso da água;

- Contribuir para um processo educativo mais completo.
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2.1 DESENHO DA INVESTIGAÇÃO

“A atitude racional que caracteriza estes esforços tem um objectivo duplo: por um 
lado, evitar um comportamento errático colocando-se metas precisas a atingir gradu-
almente; por outro lado, motivar as decisões projectuais, isto é, fornecer a explicação 
de como um projecto chegou a uma determinada solução e não a outra.” (BONSIEPE, 
1975, p.203)

Para a elaboração deste projecto de investigação aplicou-se:

- Num 1º momento uma metodologia mista de base qualitativa não-intervencionis-

ta, em que se procedeu a uma pesquisa literária de enquadramento teórico e a uma sé-

rie de entrevistas de carácter exploratório a várias educadoras, crianças e a uma psicólo-

ga clínica, tal como uma análise de uma amostragem de equipamentos existentes nos 

infantários visitados e no mercado. 

- Num 2º momento aplicou-se uma metodologia mista de base qualitativa interven-

cionista e não intervencionista. Com a informação recolhida e analisada, desenvolv-

eram-se conceitos exploratórios para um novo sistema de lavatório, que conduziram à 

formalização de um conceito final. Construiu-se um protótipo funcional que foi testado 

posteriormente com um grupo de amostra. A análise e a reflexão dos dados alcançados 

durante todo o processo de investigação culminaram nas conclusões finais e nas reco-

mendações para futuras investigações.

 : Metodologias
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2.2 ORGANOGRAMA DA INVESTIGAÇÃO

Será possível através de um novo interface, tornar 
o sistema de lavatório num objecto educativo? 

Proposta: Projectar um sistema de lavatório para crianças dos 3 aos 6 
anos para ser utilizado em parques infantis ou em recreios dos infantários, 
que ultrapasse o conceito tradicional e estimule o desenvolvimento 
cognitivo, através de uma experiência interactiva.

Critica literária 

Estado da Arte

Investigação activa

Estudo de casos Entrevistas 

Produto

Grupo de amostra

Conclusões

Resultados

Contributo para o conhecimento

Recomendações para um futura investigação

Desenho 2.1 Organograma da investigação
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3.1 APRENDER A POUPAR ÁGUA

A necessidade e urgência de preservar a água para consumo humano é já parte inte-

grante da formação ambiental. A água é um recurso natural, essencial à vida, que hoje 

se sabe escasso e sobretudo finito. 

Contudo, nas sociedades que têm o privilégio de um acesso fácil e cómodo a este re-

curso acabam por desconsidera-lo e desvalorizar o seu carácter vital. No entanto, não é 

fácil ficar indiferente quando se sabe “que quase novecentos milhões de pessoas em todo 

o mundo não têm acesso a água potável” (ROSENBERG, 2010, p.64), enquanto nas socie-

dades ocidentais um simples rodar ou manipular de uma torneira permite o acesso a 

esse recurso vital na quantidade e no fluxo desejados, sem que disso tomem verdadeira 

consciência. 

“O nosso maior medo é a possibilidade de escassez ou excesso de água.” 
(KINGSOLVER, 2010, p.4)

A água cobre grande parte do planeta e é, como se disse, essencial para a vida na Terra: 

“Se os humanos tivessem baptizado o seu planeta a partir de um olhar lançado do espaço, 

este ter-se-ia chamado Água, e não Terra.” (SOROMENHO-MARQUES, 2010, p.93). Todavia, 

apesar de os níveis de humidade do planeta serem hoje os mesmos que existiam nos 

tempos dos dinossauros, isso não nos permite considerar a água, sobretudo a água para 

consumo humano, como um recurso abundante e inesgotável.

De facto, mais de 97% da água existente no planeta é salgada e encontra-se nos ocea-

nos, cerca de 2% encontra-se sobre a forma de neve ou gelo, o que deixa menos de 1% 

para irrigar colheitas, abastecer a indústria e servir o consumo doméstico. Desta peque-

na porção de água doce, cerca de 70% encontra-se sobre a forma de gelo e a maior parte 

do que resta encontra-se em aquíferos1.  

Comparando a quantidade de água doce com a quantidade de água salgada, verifica-se 

que dispomos apenas de uma quantidade reduzida de água para consumo humano e 

1 In: Infopédia, Enciclopédia e Dicionários Porto Editora, <www.infopedia.pt>

CAPÍTULO III : Enquadramento teórico
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que pela forma como a utilizamos, estamos a esgota-la a um ritmo superior ao da taxa 

natural de reposição.

Ora tendo em conta que o ciclo natural na água resulta do equilíbrio entre factores na-

turais e factores ambientais, importa referir a forma como estamos, então, a utilizar este 

recurso.

O uso da água doce divide-se em três grandes sectores: o sector de uso público e do-

méstico; o sector de produção industrial; e o sector agrícola (irrigação). Este último uti-

liza por si só cerca de 70% da totalidade de água2. Resta assim aos restantes sectores 

uma pequena quantidade.

O crescimento e o acesso de um cada vez maior número de pessoas a padrões de con-

sumo e de bem-estar de tipo “ocidental”, implica por si só uma pressão intensa sobre a 

generalidade dos recursos naturais, de entre os quais avulta o consumo de água.

“Water is linked to the crises of climate change, energy and food supplies and prices, 
and troubled financial markets. Unless their links with water are addressed and water 
crises around the world are resolved, these other crises may intensify and local water 
crises may worsen, converging into a global water crisis and leading to political insecu-
rity and conflict at various levels.” (WWAP, 2009, p.3)3

O risco de escassez de água é um tema actual que tem suscitado grandes preocupações 

quanto ao futuro e sido apontado como uma das “ameaças do século”4, conjuntamente 

com a fome. A World Water Assessment Programme5 (2009) – WWAP– refere que é ne-

cessária uma cooperação global a nível social, económico, político e educacional para ul-

trapassar cenários devastadores em que a crise e a falta de água poderão afectar grande 

2 Segundo o relatório The United Nations World Water Development Report: Water in a Changing 
World, WWAP (2009)

3 T.L. “A água está ligada à crise das mudanças climáticas, energia, abastecimento de alimentos, 
preços e incomodado os mercados financeiros. A menos que estas ligações com a água sejam abordadas e 
as crises de água em redor do mundo sejam resolvidas, estas crises podem-se intensificar e crises de água 
locais podem piorar, convergindo para uma crise global de água e levando à insegurança política e outros 
conflitos em vários níveis. “

4 Mota (2010), no artigo do semanário Expresso intitulado “Ameaças do Século”.

5 T.L. “Programa Mundial de Avaliação dos Recursos Hídricos”.
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parte da população mundial. Encontramo-nos presentemente na International Decade 

for Action ‘Water for Life’ 2005-20156, apoiada pelas Nações Unidas, com o objectivo de 

chamar a atenção para actividades e politicas que garantam a gestão sustentável de 

longo prazo dos recursos hídricos, tanto em termos de quantidade e qualidade, incluin-

do também medidas para melhorar o saneamento. Por outro lado, integrar os princípios 

do desenvolvimento sustentável em políticas e programas nacionais e reverter a perda 

de recursos ambientais, é um dos objectivos do Millennium Development Goals7– MDG.

Comparando duas edições especiais da revista National Geopraphic, uma de 1993 (No-

vembro) e outra de 2010 (Abril) [Anexos A1 e A2, respectivamente], ambas dedicadas 

ao tema da água, verificamos que, mesmo distanciadas mais de 15 anos, o problema 

da escassez de água se tem agravado e que é necessário aumentar a eficiência na sua 

utilização.

“A civilização tem sido lenta a abandonar o mito humano da generosidade infinita da 
Terra. Recusando-nos a procurar provas do contrário, limitámo-nos a dar como garan-
tido que ela existia.” (KINGSOLVER, 2010, p.13)

Hardin (1968) no ensaio “The Tragedy of the Commons” 8 para a revista Science, sugere 

que há problemas que não possuem soluções técnicas e que são só passíveis de re-

solução através de uma mudança de ideias e de valores. Neste ensaio, Hardin escreve 

sobre a crescente população mundial e a sua condição no futuro que envolve um con-

flito entre interesses individuais e o bem comum no uso de recursos finitos e declara 

que o livre acesso e a demanda irrestrita de um recurso finito, acaba por condenar estru-

turalmente o recurso por conta da sua super exploração, em que o interesse individual 

poderá conduzir à ruína colectiva. O mesmo se poderá aplicar a outras problemáticas, 

tais como aos recursos energéticos ou a super exploração de aquíferos. Hardin sugere 

a educação como um meio para a mudança de valores e para a consciencialização de 

acções com vista a contrariar um caminho que se revela errado.

6 T.L. “Década Internacional para a Acção ‘Água pela Vida’ 2005-2015”.

7 T.L. “Objectivos de Desenvolvimento para o Milénio” das Nações Unidas.

8 T.L. “A Tragédia dos Comuns”.
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A questão que se coloca é de saber como se poderá aumentar a eficiência na utilização 

deste recurso por muitos designado como “ouro azul” 9 e como modificar pela educação 

ambiental a forma como os seres humanos e as sociedades encaram, gerem e usam a 

água.

Assim, uma nova abordagem ao equipamento sanitário actual, designadamente ao 

sistema de lavatório poderá ser um caminho para estimular nas crianças, de uma forma 

lúdica, o desenvolvimento de uma maior consciência da utilização correcta da água.

9 T.L. Inspirada no titulo do filme/documentário Blue Gold: World Water Wars (2008).
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3.2 BREVE EVOLUÇÃO DA HIGIENE

O conceito de higiene ao longo da história da humanidade está essencialmente rela-

cionado com o uso da água e com a percepção dos seus efeitos na saúde humana. A 

higiene é um conceito muito lato e sujeito a diferentes interpretações e abordagens, 

que têm variado em diferentes épocas, culturas, sociedades, tal como diferentes neces-

sidades e exigências. 

Higiene, s. f. Parte da Medicina que trata da conservação da saúde. Fig. Limpeza (Do 

gr. hugieinos).10 

A água nas civilizações antigas não era utilizada com fins essencialmente higiénicos, 

mas como parte integrante de rituais e cerimónias religiosas, como por exemplo as ab-

luções dos Hindus no rio Ganges ou dos Egípcios no rio Nilo. 

“Water was considered wholesome for the body, symbol of purity and immortality of 
the soul. In many cultures (eg. Egyptian, Jewish, Mesopotamian and Hindu), cleans-
ing of the body was required as a symbolic act of purification prior to entering sacred 
places.”  (ASENSIO, 2003, p.16)11

No império Romano, os banhos públicos faziam parte da vida urbana e eram frequenta-

dos pelos homens, pelas mulheres e pelas crianças. Contudo, o banho não era assumido 

como uma prática de higiene, mas sim como um dos prazeres que só na cidade se podia 

desfrutar.

“O banho não era uma prática de higiene, mas um prazer complexo, tal como, entre 
nós, a vida de praia. Por isso os pensadores e os cristãos se negarão a esse prazer; não 
terão o amolecimento de serem limpos e não se irão banhar senão uma ou duas vezes 
por mês; a barba suja de um filósofo era uma prova de austeridade, da qual se sentia 
orgulhoso.(…) Nesta vida de praia estival artificial o maior prazer continuava a ser o 
facto de se estar no meio da multidão, de gritar, encontrar pessoas, escutar conversas, 
tropeçar em casos curiosos que seriam objecto de anedotas e fazer ostentação de si 
próprio.” (ARIÉS, 1989a, pp.193-4)

10 In: Priberam, Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, <http://www.priberam.pt>.

11 T.L. “A água era considerada benéfica para o corpo, símbolo da pureza e da imortalidade da 
alma. Em diversas culturas (por exemplo, Egípcios, Judeus, Mesopotâmios e Hindus), a limpeza do corpo 
era exigida como um acto simbólico de purificação antes de se entrar em locais sagrados.”
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Na Idade Média, o banho, era considerado prejudicial, se tomado em excesso. As pes-

soas geralmente tomavam apenas dois ou três banhos ao ano. Nas áreas urbanas, os 

excrementos e a água usada no banho eram atirados pela janela; a inexistência de sa-

neamento básico propiciava a proliferação de maus cheiros e de doenças altamente 

contagiosas, e até meados do século XVIII a água era vista e rejeitada como algo perigo-

so.

“(…), a limpeza, (…), dispensa no essencial a água e ignora o corpo, salvo rosto e 
as mãos, que são as únicas partes mostradas. Os cuidados concentram-se no que se 
mostra, o vestuário, e sobretudo a roupa branca, cuja frescura ostentada na gola e nos 
punhos é o verdadeiro indício de limpeza.(…) A toilette deve pois ser «seca».” (ARIÉS, 
1989b, p.190)

Embora existissem já, desde a segunda metade do século XVII, espaços dedicados à 

higiene pessoal em certas propriedades de famílias abastadas, estes eram ainda um ele-

mento raro nas habitações. Só em finais do século XIX, princípios do século XX, em Ingla-

terra, a instalação das redes sanitárias e a canalização de água, permitiram que o espaço 

sanitário começasse a ser adoptado na generalidade das habitações.

Figura 3.1 Casa-de-banho, 28 Ashley Palace, Londres, 1895
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Louis Pasteur (1822-1895) foi o responsável pela descoberta da não geração espontânea 

dos microrganismos12. Tal facto constituiu um avanço científico e serviu mais tarde, de 

base à elaboração posterior de um conjunto de regras sanitárias que levaram ao con-

trolo das infecções e à diminuição da taxa de mortalidade no pós-operatório. Estas e 

outras reformas na área da saúde tornaram clara a importância e a necessidade da hi-

giene na sociedade e incutiram na população em geral o gosto e o desejo de limpeza 

no seu quotidiano.

“There is good evidence that, in the late nineteenth and early twentieth centuries, peo-
ple in Europe and America began to find dirt more alarming and to be increasingly 
anxious about cleanliness. Dirt could assume a terrifying character that it never before 
had.” (FORTY, 1995, p.158)13

A evolução do espaço sanitário tem vindo, desde então, a acompanhar as exigências 

funcionais e higiénicas da sociedade e dos seus utilizadores, assumindo uma importân-

cia preponderante no espaço habitacional. A utilização do branco nos equipamentos 

impõe-se como sinónimo de limpeza e como símbolo de higiene. 

12 In: Infopédia, Enciclopédia e Dicionários Porto Editora, <www.infopedia.pt>

13 T.L. “Há boas evidências de que, no final do século XIX e início do século XX, as pessoas na 
Europa e América começaram a considerar a sujidade mais alarmante e cada vez mais preocupadas com a 
limpeza. A sujidade assumia uma caracterização assustadora como nunca antes tinha tido.”

Figura 3.2 Casa-de-banho J7, Twyfords, 1911
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“(…) the “modern” bathroom emerged at the turn of the century as an overtly indus-
trial ensemble of porcelain-enamelled equipment, with white, washable surfaces that 
reflected contemporary theories of hygiene.”  (LUPTON & MILLER, 1992, p.3)14

A constante necessidade de renovação da sensação de limpeza fez com que o espaço 

sanitário se transformasse e se reajustasse às exigências não apenas higiénicas mas tam-

bém sociais.

“In the new designs for fittings that appeared around 1930, baths and washbasins were 
often coloured and their extremities were concealed behind panels, walls were tiled, 
and a whole range of matching accessories was supplied to make a harmonious bath-
room. Unlike the bathrooms of previous decades, and those supplied in working-class 
houses, witch had an ill-assorted assembly of fittings, the ‘new bathrooms’ were de-
signed as a complete ensemble and emphasised comfort and beauty as well hygiene. 
These bathrooms enabled their owners to see them as different in nature and even in 
function from those in working-class homes, (…).” (FORTY, 1995, pp.167-8)15

14 T.L. “(...) a casa-de-banho “moderna” surgiu na viragem do século como um conjunto de equipa-
mentos industriais essencialmente de porcelana esmaltada, branca, com superfícies laváveis que reflec-
tiam as teorias contemporâneas de higiene.”

15 T.L. “Nos novos modelos de equipamentos que surgiram por volta de 1930, as banheiras e os 
lavatórios eram muitas vezes coloridos e as suas extremidade escondidas por detrás de painéis, as paredes 
revestidas a mosaico, e toda uma gama de acessórios fornecida para combinar e tornar a casa de banho 
harmoniosa. Ao contrário das casas de décadas anteriores, e daquelas oferecidas à classe operária que tin-
ham uma montagem suspensa, as novas casas-de-banho foram concebidos como um conjunto completo 
de conforto e de beleza, salientando evidentemente a higiene. Estas casas-de-banho ofereciam ao seu 
proprietário uma distinção de natureza e funções diferentes das pertencentes às da classe operária, (…).”

Figura 3.3 Suíte, The Adamant, Twyfords, 1935
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Porcelanas, cromados e azulejos, são actualmente os principais materiais utilizados no 

espaço sanitário. São materiais muito resistentes que pretendem aliar a funcionalidade à 

estética e permitir uma fácil manutenção e limpeza. Outros materiais, como a madeira, o 

mármore, o betão, o vidro ou os acrílicos são também utilizados no interior dos espaços 

sanitários, explorando cores e texturas aplicadas de modo a criar um espaço mais agradável. 

“In today’s society, the bathroom is an area dedicated to rest and relaxation. It consti-
tutes the center of well-being of the home and is thus one of the most important rooms 
in the house.” (ASENSIO, 2003, p.50)16

A forma de abordagem deste espaço por parte do utilizador tem-se mantido quase inal-

terada desde a sua difusão inicial no contexto social até aos dias de hoje, tal como a cons- 

tante necessidade e procura de higiene. O design dos seus equipamentos constituintes 

tem reflectido esse mesmo desejo e prioridades.

“During the 20th century the bathroom has evolved at a relatively gentle pace and 
many of the features of bathrooms developed in the early decades of the century are 
recognisable in those in use today, even in bathrooms that have been recently installed. 
The concern for bathrooms to be functional and hygienic is as important now as it was 
in the early 1900s; washable surfaces are still seen as priority. The variety of ceramic 
tiling and washable wallpapers available today is staggering, offering the consumer 
a wide choice of styles to suite personal tastes.” (Cox in BANHAM & SHRIMPTON, 1997, p.108)17 

16 T.L. “Na sociedade actual, a casa-de-banho é um espaço dedicado ao descanso e relaxamento. 
Constitui o centro de bem-estar do lar e, portanto, uma das salas mais importantes da casa.”

17 T.L. “Durante o século XX a casa-de-banho tem evoluído a um ritmo relativamente suave e 
muitas das características das casas-de-banho desenvolvidas nas primeiras décadas do século são re-
conhecíveis nas que usamos hoje, mesmo as que foram recentemente instaladas. A preocupação com a 
casa de banho para ser funcional e de higiene é tão importante hoje como era no início de 1900; superfí-
cies laváveis ainda são vistas como prioridade. A variedade de ladrilhos de cerâmica e papéis de parede 
laváveis disponíveis hoje é surpreendente, oferecendo ao consumidor uma grande variedade de estilos 
para se adequarem aos gostos pessoais.”

Figura 3.4 Linha “Veronica”, catálogo Roca 2008
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3.3 BRINCAR E A SUA IMPORTÂNCIA

Brincar faz parte do processo de crescimento das crianças, que através de inúmeros 

movimentos, observações e reacções activam o seu desenvolvimento cognitivo. A liber-

dade para explorarem, experimentarem, imaginarem e escolherem são essenciais para 

o desenvolvimento saudável de qualquer criança (CLEMENTS & FIORENTINO, 2004). 

Enquanto brincam, demonstram uma energia e uma imaginação sem limites e aper-

cebem-se de que o espaço que as rodeia é um local diversificado, com possibilidades 

ilimitadas. A curiosidade, leva-as a conhecer factores novos e desta forma iniciarem um 

processo contínuo de aprendizagem.

“Play exists at the very heart of childhood. It is the fundamental means through which 
children learn about themselves, their family members, their local communities, and 
the world around them.” (CLEMENTS & FIORENTINO, 2004, p.xv)18

18 T.L. “A brincadeira existe como essência da infância. É um meio fundamental através do qual as 
crianças aprendem sobre si mesmas, os seus membros familiares, as suas comunidades locais, e do mundo 
em seu redor. “

Figura 3.5 Brincar, by Tom Schierlitz for The New York Times
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Embora alguns não valorizem as suas vantagens, considerando a brincadeira apenas 

um desperdício ou uma mera libertação de energias (SMITH, 2010, p.22), brincar parece 

ser, no entanto, a forma mais natural para a criança desenvolver e utilizar as suas capa-

cidades, para crescer e aprender, para se desenvolver física, intelectual e socialmente 

(CAPLAN & CAPLAN, 1974). 

“ O brincar, como um processo e modo, proporciona uma ética da aprendizagem em 
que as necessidades básicas de aprendizagem das crianças podem ser satisfeitas” 
(MOYLES, 2002, p.21)

Com efeito, nas sociedades ocidentais existe uma consciência muito positiva sobre a 

importância da brincadeira no desenvolvimento das crianças, muito por força de uma 

filosofia desenvolvida no decorrer do século XX, que Peter Smith designa por “Play Ethos”19  

(SMITH, 2010, p. 91).

O Play Ethos parte da aceitação incondicional das vantagens e da importância de brin-

car, embora não explicite uma base científica que comprove os seus reais benefícios. 

Contudo, isso não impediu que a educação infantil e a própria investigação no domínio 

da educação se fossem desenvolvendo com base nos pressupostos da importância e 

das vantagens do brincar. 

“We have learned much about play; but there remain plenty of challenges for play re-
searches in the future.”  (SMITH, 2010, p.217)20

Conquanto Smith não enfatiza os seus benefícios, mas apenas sublinha algumas das 

potenciais vantagens do jogo lúdico (brincadeira) na educação das crianças, outros, 

porém, afirmam e demonstram os seus reais benefícios, não assumindo uma visão tão 

critica das vantagens dos benefícios do brincar no desenvolvimento pleno das crianças. 

R. Caplan e T. Caplan (1973) sublinham assim os reais benefícios da actividade lúdica na 

educação das crianças:

19 T.L. “Ética do brincar”

20 T.L. “Já aprendemos muito sobre o brincar; mas existem ainda muitos desafios para os investiga-
dores do futuro.”
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“Playtime aids growth. (…) Play is a voluntary activity. (…) Play offers a child freedom 
of  action. (…) Play provides na imaginary world a child can master. (…) Play has ele-
ments of adventure in it. (…) Play provides  a base for languagues building. (…) Play 
has unique power for building interpersonal relations. (…) Play offers opportunities for 
mastery of physical self. (…) Play furthers interest and concentration. (…) Play is the 
way children investigate the material world. (…) Play is a way of learning adult roles. 
(…) Play is always a dynamic way of learning. (…) Play refines a child’s judgments. 
(…) Academics can be structured into play. (…) Play is vitalizing.” (CAPLAN & CAPLAN, 
1973, pp.xii; xii; xiii; xiii; xiv; xiv; xiv; xv; xv; xvi; xvi; xvii; xvii; xvii; xvii)21

Com base nesta perspectiva de R. Caplan e T. Caplan, percebemos que a actividade lúdi-

ca pode e deve ser estrategicamente explorada no sentido da educação ambiental nas 

crianças.

D. Singer e J. Singer (Singer & Singer, 1978; Singer, Singer & Sherrod 1980, quoted in 

BARNETT, 1991, p.52) numa série de estudos realizados concluíram que as crianças com 

uma personalidade mais divertida revelam mais afecto, são fisicamente mais activas, 

mais sociais, com brincadeiras mais imaginativas e mais verbais, em comparação com as 

crianças com menos predisposição para brincar.

Stuart Brown, um médico, psiquiatra, investigador clínico, pioneiro na investigação so-

bre o brincar e fundador do The National Institute For Play22 - NIFP - , reafirma essa im-

portância independentemente da idade. Para Brown, a actividade lúdica é um factor 

tão importante no desenvolvimento de uma criança que a sua privação acarreta efeitos 

nefastos para a sua própria vida. Ainda segundo Brown, brincar é um factor tão essen-

21 As referências das numerações das páginas correspondem à localização de cada frase respec-
tivamente. Cada frase corresponde como uma introdução ao parágrafo, em que o autor seguidamente 
desenvolve o tema introduzido.

T.L. “O tempo de brincadeira promove o crescimento. (...) O jogo é uma actividade voluntária. (...) Brincar 
oferece liberdade de acção na criança. (...) O jogo oferece um mundo imaginário que a criança pode domi-
nar. (...) O jogo tem elementos de aventura. (...) O jogo provede uma base para a construção da linguagem. 
(...) O jogo tem a capacidade singular para a construção de relações interpessoais. (...) Brincar oferece 
oportunidades para o domínio do corpo físico. (...) Brincar promove o interesse e a concentração. (...) Brin-
car é a forma como as crianças investigam o mundo material. (...) Brincar é uma forma de aprender papéis 
adultos. (...) Brincar é sempre uma maneira dinâmica de aprendizagem. (...) Brincar refina as decisões de 
uma criança. (...) A aprendizagem pode ser estruturada nas brincadeiras. (...) Brincar é vitalizante.

22 T.L. “Instituto Nacional pelo Brincar”, <http://www.nifplay.org/index.html>
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cial que qualquer ser humano, quer seja criança, adolescente, adulto ou idoso, não de-

verá privar-se dele, independentemente dos encargos profissionais, responsabilidades, 

problemas pessoais, etc. 

“A life or a culture devoid of or deficient in play exists as a heightened major public 
health risk factor. The prevalence of depression, stress related diseases, interpersonal 
violence, the addictions, and other health and well being problems can be linked, like a 
deficiency disease, to the prolonged deprivation of play.” (NIFP, 2009)23

De facto, até os animais brincam e beneficiam das vantagens dessa actividade lúdica, 

como demonstra Brown num artigo da National Geographic dedicado às brincadeiras 

dos animais:

“More intricate and complex in some species than in others, play behavior imparts im-
portant benefits. Animals that play gain physical strength, endurance, and skills used 
in hunting and fighting.” (BROWN, 1994, p.15)24

No entanto, como é que podemos definir o acto de brincar? Quando é que uma criança 

se encontra ou não a brincar e quando é que ela própria assume que está a brincar? 

Brincar é por si só um conceito muito vago que se desdobra em diferentes perspec-

tivas, quer se trate do(s) membro(s) activo(s) da brincadeira, quer se trate dos próprios 

observadores. Existem várias definições de brincar como vários tipos de brincadeira, 

sugeridos por especialistas: psicólogos, psicanalistas, pediatras e sociólogos, traduzindo 

todos diferentes pontos de vistas. Numa conferência TED (Technology, Entertainment, 

Design)25 [Anexo B] na temática “Serious Play”, Brown sublinha essa mesma dificuldade 

de definição e de compreensão sobre o que é o brincar:

23 T.L. “A vida ou a cultura sem ou com deficiência em brincadeiras é um importante factor de risco 
acrescido para a saúde pública. A prevalência de depressão, doenças relacionadas com stress, violência 
interpessoal, vícios, saúde e outros problemas podem ser associados, como uma doença carencial, à priva-
ção prolongada de brincar.”

24 T.L. “Sendo mais complicada e complexa em algumas espécies do que em outras, a brincadeira 
dá benefícios importantes. Os animais que brincam ganham força física, resistência e habilidades utiliza-
das na caça e combate.”

25 T.L. “Tecnologia, Entretenimento, Design”
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“It was many years in taking play histories of individuals before I really began to recog-
nise it. I didn’t really have a full understanding of it and I don’t think that any of us has a 
full understanding of it by any means, but there are ways to looking at it that I think can 
give you, give us all a taxonomy, a way of thinking about it.” (BROWN, 2008)26

Com efeito, a expressão “brincar” pode traduzir interpretações diferentes. O vocábulo 

“play” pode inclusivamente, assumir múltiplas significações27, enquadrando grande 

parte delas a ideia de actividade lúdica.

Mas, por outro lado, brincar remete para características que o distinguem de qualquer 

outro comportamento, como sugere Brown (2010). Trata-se de um comportamento apa-

rentemente sem propósito, voluntário, com atracção inerente, com liberdade de tempo, 

com diminuição da auto-consciência, potencial improvisação e com desejo contínuo.

O acto de brincar também pode ser caracterizado com base no senso comum, isto é, 

com base no que podemos considerar e aceitar como brincadeira. Por exemplo: aceita-

se que uma criança esteja a brincar com os «carrinhos» mas já não se aceita tão facil-

mente que uma criança esteja a brincar enquanto está a comer. Smith (2010) começa o 

seu livro Childrens and Play com exemplos de comportamentos que podemos conside-

rar como brincadeira e por comportamentos que não aceitamos como brincadeira, di-

vidindo-os em diferentes grupos, facilmente reconhecíveis, embora não inseridos numa 

tipologia universal. Smith sublinha assim, os seguintes tipos de actividades lúdicas: 

brincadeiras motivadas por contingência social, brincadeiras de natureza sensório-mo-

tora, brincadeiras com objectos, jogos de linguagem, fantasia e faz-de-conta28, e como 

não-brincadeiras: exploração de situações, comportamentos estereotipados, trabalho 

escolar e actividades sujeitas a regras estritas29. Os vários tipos de brincadeiras são agru-

26 T.L. “Demorei muitos anos, enquanto ouvia as histórias de brincadeiras de indivíduos, antes que 
eu realmente começa-se a reconhecê-la. Eu realmente não tenho uma compreensão completa da brinca-
deira e não acho que qualquer um de nós tenha uma sua compreensão completa, por qualquer meio, 
embora existam maneiras de olhar para ela que eu acho que pode dar, dár-nos a todos, uma taxonomia, 
uma maneira de pensar sobre isso. “

27 Segundo o dicionário digital Encarta, <http://www.encarta.com>

28 Tradução livre dos originais, respectivamente: social contingency play; sensorimotor play; object 
play; language play; physical activity play; fantasy or pretend play.

29 Tradução livre dos originais, respectivamente: exploration and play; stereotyped behavior; work; 
rule-governed games.
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pados em 3 grandes tipologias: brincadeiras físicas, brincadeiras com objectos e brinca-

deiras de faz-de-conta.

Por seu turno, Brown (2010) categoriza as brincadeiras em: entretimento individual, 

brincadeira de movimentos e corporais, brincadeira com objectos, brincadeira imagi-

nativa, brincadeira social, brincadeira narrativa, brincadeira de fantasia e integração e 

brincadeira criativa30.

Um estudo (HOLMES, 1991, pp. 44) realizado a um grupo de crianças de um infantário 

demonstra o ponto de vista das crianças na distinção dos tipos de brincadeiras, conclu-

indo que estas se apercebem e distinguem os vários tipos de brincadeiras tais como: 

jogos; não-jogos; construção/fazer coisas; bonecas/bonecos de acção31.                

Como podemos constatar, as perspectivas sumariamente referidas, e outras existem, 

divergem e convergem em diferentes pontos, mas não invalidam, por assim dizer, 

qualquer categoria sugerida para esta investigação, pois como Moyles (2002, p.24) 

afirma: “diferentes formas de brincar representam diferentes desafios, e é exactamente esta 

variedade que torna o brincar tão difícil de definir.” Assim, o desenvolvimento da nossa 

investigação orienta-se para os tipos de brincadeira que são mais comuns nas idades 

compreendidas entre os 3 e os 6 anos, analisando os seus comportamentos, nível de so-

cialização e interesses, tentando avaliar e evitar o risco de rejeição por parte da criança 

quando confrontada com o objecto/conceito que é o resultado final deste projecto, não 

excluindo, no entanto, a possibilidade de outros tipos de brincadeiras poderem vir a ser 

desenvolvidos em interacção com objecto/conceito). 

Assim, tendo por base a perspectiva sugerida por Smith (2010), dividir-se-ão as brinca-

deiras em 3 grupos: brincadeiras físicas, brincadeiras com objectos e brincadeiras de 

fantasia. Segue-se o seu aprofundamento:

30 Tradução livre dos originais, respectivamente: attunement; body and movement play; object play; 
imaginative play; social play; storytelling and narrative play; transformative-integrative and creative play.

31 Tradução livre dos originais, respectivamente: games; not a game; bulding/making things; action 
figures/dolls.
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BRINCADEIRAS FÍSICAS

As actividades físicas durante o período pré-escolar (3-6 anos) resumem-se principal-

mente em dois tipos de brincadeiras: brincadeiras de exercício físico e brincadeiras 

mais violentas (Smith, 2010). As brincadeiras de exercício físico consistem em correr, 

saltar, trepar, em que todo o movimento corporal é explorado e desenvolvido pela cri-

ança. Este tipo de brincadeira atinge o seu pico aos 4 aos de idade e começa a diminuir 

quando as crianças passam para o ensino primário (6 anos), onde as oportunidades para 

brincar diminuem, restringindo-se aos períodos de recreio. As brincadeiras mais violen-

tas consistem em lutas, perseguições, empurrões com outras crianças num contexto 

de brincadeira, embora não seja apreciada por todas. O mais comum é os rapazes brin-

carem às lutas e as raparigas às perseguições (“apanhada”). Estes tipos de brincadeiras 

começam a tomar lugar a partir dos 3-4 anos, atingindo o pico entre os 7 e os 11 anos. 

Muitas das brincadeiras são puramente físicas onde a criança experiencia uma total sa-

tisfação enquanto aprende, pratica e tenta dominar os seus próprios movimentos cor-

porais (CAPLAN & CAPLAN, 1974, p.3).

“Learning about self-movement creates a structure for an individual’s knowledge of the 
world – it is a way of knowing. Through movement play, we think in motion. Movement 
structures our knowledge of the world, space, time, and our relationship to others.”  
(BROWN, 2010, p.84)32

32 T.L. “Aprender sobre o auto-movimento cria uma estrutura para o conhecimento de um indi-
víduo do mundo – é uma maneira de aprender. Através de jogos de movimento, pensamos em movimen-
to. O movimento estrutura o nosso conhecimento do mundo, espaço, tempo e nosso relacionamento com 
os outros. “

Figura 3.6 Exemplo de brincadeira física, by Tom Schierlitz for The New York Times
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O espaço disponível para as crianças brincarem afecta proporcionalmente as suas activi-

dades físicas. Espaços mais pequenos desencorajam este tipo de brincadeiras enquanto 

espaços maiores permitem uma maior liberdade para o tipo de movimentos que as 

brincadeiras físicas exigem (Smith & Connolly, 1980 quoted in SMITH, 2010, pp.101-102).

As capacidades físico-motoras das crianças também variam conforme a idade. O período 

dos 3 aos 6 anos é um período de grandes mudanças físicas, em que a criança adquire 

varias capacidades que lhe permitem explorar, novas oportunidades de locomoção e de 

interacção. De ano para ano, novas capacidades vão sendo adquiridas e vivenciadas. De 

um período em que apenas procura adquirir coordenação motora e tomar consciência 

dos objectos que a rodeiam, evolui para um período em que já domina o movimento 

corporal com bastante agilidade e o meio circundante.

Os benefícios que as crianças retiram dos dois tipos de brincadeiras, designadamente 

no que se refere ao desenvolvimento da actividade corporal, incentivam os adultos, es-

colas e todos aqueles que estão ligados à educação, a explorarem essa vertente da ac-

tividade física com vista ao pleno desenvolvimento das crianças. Joe Frost, professor da 

Universidade do Texas, que tem contribuído para a concepção de novos parques infan-

tis e equipamentos para crianças, numa entrevista realizada por Randal (2007), reafirma 

a importância das actividades físicas para um desenvolvimento físico e sociais plenos:

“Good play is play that involves physical activity, creativity, spontaneity, exploration 
and social interaction. It engages the body in fine and gross motor development and 
the mind in negotiations, autonomous thinking, problem solving, imagination and 
flexibility.” (Frost quoted in RANDALL, 2007)33  

Conveniente desenvolvimento muscular, resistência, força e gestão dos movimentos 

são, por assim dizer, a recompensa de uma adequada exploração da actividade física na 

educação da criança. São, aliás notórias, como refere Pellegrini (Pellegrini, 1995 quoted 

in SMITH, 2010, p.117) as diferenças, ao nível de um menor desenvolvimento físico en-

tre as crianças que não tiveram oportunidade de exercício físico dirigido e as crianças 

33 T.L. “Uma boa brincadeira é aquela que envolve a actividade física, a criatividade, a esponta-
neidade, a exploração e interacção social. Ela envolve o corpo no desenvolvimento da motricidade fina 
e grossa e a mente nas negociações, o pensamento autónomo, a resolução de problemas, imaginação e 
flexibilidade.“
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que tiveram essa oportunidade, pois, como também refere F. Caplan e T. Caplan, quanto 

mais explorarem o seu desenvolvimento físico, maior será a sua libertação física e emo-

cional durante o seu crescimento (CAPLAN & CAPLAN, 1974, p.1). 

É, portanto, um factor imprescindível a qualquer criança, permitindo-lhe um melhor 

controlo de si mesma e do mundo que a rodeia, gerando não só maior agilidade motora 

mas também maior agilidade mental:

“Equilíbrio, controle, agilidade, coordenação dos olhos, cérebro e músculos, combina-
dos com poderes manipulativos sobre materiais, o domínio do próprio corpo e a com-
petência nos próprios movimentos levam a sentimentos ainda maiores de confiança 
e valor pessoal. As crianças pequenas precisam movimentar-se; (…).” (MOYES, 2002, 
p.42)

O carácter social de algumas brincadeiras, como as brincadeiras mais violentas, traduz 

também recompensas imprescindíveis para a criação de um sentido social, de coopera-

ção e de altruísmo (BROWN, 2010). As brincadeiras podem ser interpretadas como uma 

preparação ou uma adaptação ao meio social, criando laços de afectividade e empatia, 

de controlo da agressividade, de compreensão/reacção perante diferentes atitudes com 

que se deparam face a outras crianças. 

“From the simplest game of peek-a-boo to a formal dance ball, social play has a ma-
jor role in human play behaviour. Humans are social animal, and play is the gas that 
drives the engine of social competence. Play allows society to function and individual 
relationships among many to flourish.” (BROWN, 2010, p.88)34 

34 T.L. “Desde o mais simples jogo de escondidas à dança formal com uma bola, a brincadeira 
social tem um papel determinante no comportamento humano. Os seres humanos são animais sociais, e 
brincar é o gás que acciona o motor da competência social. Brincar permite que a sociedade funcione de 
forma individual e as relações entre muitos florescer “.
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BRINCADEIRAS COM OBJECTOS

Os brinquedos fazem parte das nossas vidas, quer se trate de uma memória de algo 

onde antes tivemos um papel activo, quer se trate da realidade presente de uma criança 

que através deles ocupa o seu tempo e o dos que a rodeiam, transmitindo através deles, 

histórias, fantasias, exercitando e descobrindo habilidades e competências. 

“Curiosity about manipulation of ‘objects’ is a pervasive, innately fun pattern of play, 
and represents its own ‘state’ (intrinsic pattern) of playfulness.” (BROWN, 2010, p.85)35 

A experiência com um objecto resulta sempre de uma interacção, quer seja através de 

uma percepção física (ex.: brincar com uma caneta), de uma percepção passiva (normal-

mente visual) ou de uma percepção apelativa (ex.: evocação um outro produto), através 

das capacidades motoras, sensoriais, cognitivas e instintivas do utilizador (SCHIFFER-

STEIN & HEKKERT, 2008). Os brinquedos intermedeiam desses níveis de percepção e pro-

porcionam experiências durante a sua interacção. Formas, materiais, cores, transmitem 

a dimensão lúdica do objecto. O resultado é uma experiencia que só a criança poderá 

compreender, na maneira como explora e apreende o objecto e o espaço que a rodeia.

35 T.L. “A curiosidade na manipulação de objectos é um comportamento inato de tipo de diversão 
de e representa o seu estado ‘próprio’ (padrão intrínseco) de brincadeira.”

Figura 3.7 Exemplo de brincadeira com objectos, by Tom Schierlitz for The New York Times
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Dependendo das idades, essa interacção vai variando de acordo com as suas capaci-

dades motoras, visuais e cognitivas. No seu crescimento, a criança desenvolve habili-

dades que alteram a sua perspectiva real do mundo, permitindo essa evolução, novas 

aprendizagens, descobertas, explorações, etc. A postura e os movimentos, a visão e a 

destreza, a audição e a fala, os comportamentos sociais e as brincadeiras vão evoluindo 

de ano para ano. Por isso, no desenvolvimento de qualquer produto destinado à criança 

como utilizador principal, é necessário o conhecimento e a percepção dessa mesma 

evolução. Só assim o designer poderá perceber e estimular a interacção do utilizador 

com o objecto criado.

“A thorough understanding of user capability enables informed design decisions to be 
made regarding user interaction with the product.” (Clarkson in SCHIHHERSTEIN & 
HEKKERT, 2008, p.171)36 

A abordagem lúdica da criança para brincar com os objectos pode ser dividida em dois 

momentos, como sugere Smith (2010). A primeira, é feita num sentido exploratório, per-

mitindo à criança aperceber-se e explorar as propriedades do mesmo. Este momento 

não é considerado como um acto de brincadeira, mas sim o que lhe sucede. Hutt (1966 

quoted in SMITH, 2010, p.131) constatou, num estudo realizado com crianças dos 3 aos 

5 anos, em que lhes era dado um objecto totalmente novo, que o seu comportamento 

passava de um comportamento exploratório para um comportamento de brincadeira.

Neste processo de descoberta o desenvolvimento de habilidades cognitivas, como a 

criatividade, a resolução de problemas, a sua gestão e a dinamização da imaginação, 

torna este tipo de brincadeiras numa vertente essencial para o crescimento da criança 

(BROWN, 2010). O tacto assume aqui uma importância crucial no interface entre a cri-

ança e o objecto:

“A child’s first tactual experiences with objects mostly involve being touched, for ex-
ample by the latex gloves of the midwife, the towels she cleans the baby with, and 
the textiles of the clothes that separate the baby’s skin from its mother. Once children 
grow old enough to reach out and touch what surrounds them, their tactual experi-
ences become active. They hold, squeeze, and swing whatever comes into reach. Their 
world becomes an exciting environment, in which they learn to develop their physi-

36 T.L. “Uma compreensão aprofundada das capacidades do utilizar permitem decisões informadas 
no projecto a ser feito, na interacção do utilizador com o produto.”
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cal skills through manipulating balls, dolls, grandpa’s spectacles, bicycle, skates, and 
in which they learn how to avoid unpleasant encounters, such as with sharp edges of 
the table. When tired of exploring and playing, a cuddly toy may wait for them to keep 
them company. And although children are aware that they are active agent in kick-
ing the ball and riding the bicycle, it is not always clear whether they are cuddling the 
toy or whether the toy is cuddling them; touching becomes interactive.“ (Sonnevelds & 
Schifferstein in SCHIHHERSTEIN & HEKKERT, 2008, p.41)37  

Desde o primeiro estádio de desenvolvimento (sensório-motor38) que a criança explora 

o mundo através do tacto. É o seu ponto de partida para essa exploração. A importância 

deste elemento é evidenciada em inúmeros objectos, que visam explorar e incentivar 

esse mundo táctil aberto às crianças. São muitos e variados, neste primeiro estádio de 

desenvolvimento, os materiais ao dispor da criança, que assim se vai apercebendo da 

natureza, da textura e da sensação inerente a cada material. 

O tacto evidencia os encontros físicos e a consciencialização da identidade, sendo o 

fundamento para o conhecimento do mundo material, dos sentimentos e das emoções, 

sendo igualmente um canal de comunicação e um mecanismo de expressão de afecto 

(SCHIHHERSTEIN & HEKKERT, 2008).

“A cognitive approach to experience emphasizes operations that a person engages in 

while utilizing design products.” (Cupchik & Hilsher in SCHIHHERSTEIN & HEKKERT, 

2008, p.242)39

37 T.L. “As primeiras experiências tácteis das crianças com os objectos envolvem principalmente o 
ser tocada, por exemplo, pelas luvas de látex da parteira, os toalhetes com que ela limpa o bebé, os têxteis 
da roupa do bebé que separam a pele do bebé da pele da mãe. Quando as crianças ficam com idade sufi-
ciente para chegar e tocar o que as rodeia, as suas experiências tácteis tornam-se activas. Seguram, aper-
tam, e balançam tudo o que se encontra ao seu alcance. O seu mundo torna-se um ambiente estimulante, 
onde aprendem a desenvolver as suas habilidades físicas através da manipulação de bolas, bonecas, os 
óculos do avô, bicicleta, patins e onde aprendem a evitar encontros desagradáveis como com as esquinas 
de uma mesa. Quando cansadas de explorar e brincar, um brinquedo poderá fazer-lhes companhia. E 
embora as crianças estarem conscientes de que são agentes activos quando chutam um bola e andam de 
bicicleta, nem sempre é claro se estão a tocar o brinquedo ou se é o brinquedo que as toca; tocar torna-se 
interactivo.”

38 Da teoria de desenvolvimento cognitivo de Jean Piaget (1896 – 1980).

39 T.L. “Uma abordagem cognitiva da experiência enfatiza as operações que uma pessoa exerce ao 
utilizar produtos de design”.
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BRINCADEIRAS DE FANTASIA

Nas brincadeiras de fantasia a criança explora lugares, objectos, situações, consequên-

cias, verbalizações, transformando e trocando mentalmente uma realidade por outra. 

É um tipo de brincadeira complexo, que toma várias vertentes em todo o seu role de 

fantasias e que aparenta ser, dado o seu aspecto narrativo, exclusivo dos seres huma-

nos. Habilidades simbólicas como a auto-consciencialização, a teorização e linguagem 

são aspectos característicos e elementos distintivos dos seres humanos mesmo quando 

comparadas com outras espécies não humanas com capacidades cognitivas (SMITH, 

2010, p.148). 

“Imagination is perhaps the most powerful human ability. It allows us to create simu-
lated realities that we can explore without giving up access to the real world.” (BROWN, 
2010, p. 86)40

As brincadeiras de fantasia fazem parte do comportamento da criança entre os 2 e os 

6 anos, atingindo o pico nos últimos anos do período pré-escolar e diminuindo consi-

deravelmente durante a primária (Fein, 1981 quoted in SMITH, 2010, p.155). Este tipo de 

brincadeiras costuma ter uma narrativa e personagens em que a criança é agente activo 

e omnipresente. Vários estudos realizados sobre este tipo de brincadeiras permitem dis-

40 T.L. “A imaginação é talvez a mais poderosa capacidade humana. Ela permite-nos criar realidades 
simuladas que podemos explorar, sem dar acesso ao mundo real. “

Figura 3.8 Exemplo de brincadeira de fantasia, by Tom Schierlitz for The New York Times
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tinguir três tendências no seu comportamento: a descentralização – quando a criança 

troca a sua identidade por outra; a descontextualização – quando a criança transporta 

a realidade de um objecto para outro; a integração: quando a criança combina actos de 

fantasia numa sequência e narrativas.

A criança pode fantasiar sozinha, mas a maior parte das vezes as fantasias ocorrem entre 

vários participantes: primeiro num ambiente familiar e mais tarde com outras crianças. 

As brincadeiras de fantasia quando desenvolvidas socialmente, tendem a ser comple-

xas, motivando uma cooperação social através de um investimento emocional partil-

hado (Howes, 1994 quoted in SMITH, 2010, p.163). As brincadeiras de fantasia cruzam-

se com outros tipos de brincadeiras, tais como, a brincadeira social, a brincadeira com 

objectos, a brincadeira sócio-dramática. As narrativas criadas pela criança aliam-se ao 

mundo da fantasia, transformando-se conforme o seu desejo e imaginação: um bloco 

de madeira pode representar um bolo; um pau pode representar uma pistola; a criança 

pode desempenhar papeis fictícios como o de médico, o de bombeiro, o de monstro, 

etc.

Para além do dinamismo narrativo, as brincadeiras de fantasia como referem vários es-

pecialistas, apresentam benefícios nos domínios do desenvolvimento cognitivo e social 

das crianças, bem como no desenvolvimento da destreza narrativa, da imaginação, da 

criatividade e da teorização. 

A teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget designa este período da infância (2-7 

anos) como estádio pré-operatório. Neste estádio a criança adquire a habilidade verbal 

e simbólica e passa a poder representar objectos ou acções através de símbolos. Ao fa-

lar, ao brincar, ao fantasiar e ao desenhar, a criança exerce uma “função simbólica”. Piaget 

(1976) afirma que, com o aparecimento da linguagem neste período da infância, a cri-

ança fica apta através da representação verbal, a transmitir situações passadas e futuras, 

permitindo assim a socialização e a interiorização da palavra e, consequentemente, o 

aparecimento do pensamento e a reconstituição das experiências mentais. 

“ Com efeito, a criança descobre, com a linguagem, as riquezas insuspeitas de um mun-

do de realidades superiores a ela (…)” (Piaget, 1976, p.33)
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Realizou-se uma entrevista de sentido exploratório à Psicóloga Sara Bahia, Professora da 

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação – Universidade Lisboa, nessa mesma 

faculdade, com o objectivo de, dado o seu conhecimento e experiência com e sobre as 

crianças, compreender melhor os seus comportamentos, limitações e oportunidades 

de desenvolvimento. Também se pediu a sua opinião sobre a hipótese formulada desta 

investigação e sugestões para a tornar a mais lúdica e pedagógica possível. Segue-se 

um resumo dessa conversa:

A psicóloga Sara Bahia indica que a maior parte das crianças, até aos 3 anos de idade, 

são bastante individualistas nas suas brincadeiras, brincando num jogo paralelo em que 

geralmente repetem o que o colega do lado está a fazer. A partir dos 4/5 anos a criança 

começa a revelar uma maior interacção social e quando atinge os 5/6 anos já efectua na 

totalidade um jogo cooperativo. Sugere que seria interessante incentivar essa mesma 

cooperação, através da observação das acções das restantes crianças, como por exem-

plo, mostrando que o colega já desligou a água. Tudo o que sugira interacção e respon-

sabilização da criança, fazendo-a comandar de livre vontade o sistema de lavatório, é o 

primeiro objectivo para atribuir um valor à poupança de água e terem a autonomia para 

a desligar, sem serem forçadas a tal.

Sugere que, quando conseguissem interagir e cooperar no sistema de lavatório, seria 

também interessante existir uma comunicação ou aviso que indicasse se o colega des-

ligou ou não a água, aumentando assim uma responsabilização não só individual, mas 

também do próprio grupo. As crianças apreciam uma estimulação quer a nível visual, 

auditiva ou sensorial, que deverá sempre funcionar como um reforço e não como uma 

punição, como por exemplo: “Muito bem, não demoraste muito tempo!”; “Dá os parabéns 

ao teu colega!”, afirmando a importância deste tipo de interacção.

Nestas idades, a criança é particularmente aventureira, procurando estar à vontade no 

mundo, explorando tudo o que a rodeia. Por isso, afirma, centrando no objectivo que 

é poupar a água, existir uma oportunidade de exploração, por exemplo, sensorial, que 

4.1 ENTREVISTA A SARA BAHIA, PSICÓLOGA CLÍNICA

CAPÍTULO IV : Entrevistas
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permita à criança descobrir por si só os efeitos consoante as suas acções. Por último, a 

utilização de formas simples, sugerindo uma espécie de narrativa, seria positivo para o 

desenvolvimento de exercícios, histórias, etc., passíveis de serem exploradas quer junto 

das educadoras, dos pais, ou mesmo entre as crianças.

A psicóloga Sara Bahia (2010) cedeu gentilmente o acesso a um documento seu, um 

trabalho desenvolvido no âmbito do Projecto Metas de Aprendizagem (Área das TIC) 

do Ministério da Educação, intitulado Características do desenvolvimento da criança e do 

adolescente: Contributos para a definição de metas de aprendizagem para o Ensino Pré-

escolar e Básico, o qual serviu como referência no desenvolvimento projectual para esta 

investigação.
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4.2 ENTREVISTAS NOS INFANTÁRIOS

Foram realizadas duas entrevistas exploratórias em dois infantários (“SOLAMI” e “O 

Pintainho”) e obtidas fotografias dos espaços sanitários destinados às crianças da pré-

primária, observando com especial atenção o sistema de lavatório, tendo sido também 

obtidas fotografias (tiradas pelo autor) das crianças enquanto lavavam as mãos.

A opinião de pessoas que mantêm contacto permanente com as crianças, como é o caso 

das educadores de infância, constituiu uma mais valia para este projecto, pois pudemos 

conhecer as suas opiniões, os seus receios e as suas expectativas acerca do sistema de 

lavatório existente. O mesmo se verificou com os utilizadores (as crianças), que colabo-

raram respondendo à generalidade das perguntas. Segue-se o resumo das entrevistas 

efectuadas:

As educadoras consideraram o projecto proposto e a possibilidade de poder ser utiliza-

do livremente pelas crianças, sendo sublinhadas as potencialidades do projecto para o 

desenvolvimento motor e cognitivo, bem como, para a promoção da socialização entre 

as crianças e o facto de ser didáctico de uma forma lúdica.

 

Dada a tendência das crianças para brincarem com a água, o conceito proposto inscreve 

nessa atracção uma dimensão didáctica. De acordo com os relatos das educadoras, as 

crianças, salvo raras excepções, brincam quando estão a lavar as mãos. Na maior par-

te das brincadeiras costumam molhar-se e sujar-se de sabonete, o que implica muitas 

vezes terem de mudar de roupa. Esse é um dos receios das educadoras, juntamente 

com o risco de ao alagarem a casa-de-banho, por abrirem demasiado a torneira, escor-

regarem e caírem, magoando-se nos equipamentos. A mensagem que as educadoras 

transmitem às crianças é de que não devem brincar quando estão a lavar as mãos e de 

que não devem desperdiçar água.

Todavia, consideram que a descoberta e o contacto com a água é muito importante, 

desde que seja possível controlar mais eficazmente a interacção das crianças com o 

sistema de lavatório, o que o projecto proposto viabiliza.



38

Sistema de lavatório - um novo interface para crianças

Sensibilizar a criança a não desperdiçar água é um aspecto importante do ponto de vis-

ta da educação ambiental e a perspectiva de existir um sistema de lavatório que ajude 

nessa sensibilização, permitindo a sua monitorização, facilitaria essa vertente do tra-

balho educacional. A transmissão da responsabilização de não desperdiçar água através 

do sistema de lavatório, não exigindo um controlo tão intenso do procedimentos das 

crianças ao lavarem as mãos, dotado de um sistema sonoro complementado com uma 

decoração colorida e sinalética que explicita-se os processos de utilização, permitiria, 

segundo as educadoras, uma boa interacção do sistema de lavatório com as crianças.

As educadoras sugeriram também a associação de uma recompensa visual e/ou audi-

tiva sempre que a criança proceda correctamente, incentivando-a assim a repetir o pro-

cedimento adequado.

Foram também entrevistadas 12 crianças com idades compreendidas entre os 4 e os 6 

anos (4 com 4 anos; 5 com 5 anos; 3 com 6 anos), que mostraram grande disponibilidade 

para responderem às perguntas colocadas, o que facilitou significativamente a recolha 

de informação. 

Verificou-se que as crianças reconhecem o sistema de lavatório e a sua utilização, associ-

ando-lhe as seguintes funções: lavar as mãos, beber água e lavar os dentes.

As crianças entrevistadas, independentemente da idade, conseguem descrever facil-

mente as etapas que têm que realizar quando lavam as mãos, o que demonstra pos-

suírem autonomia e destreza suficientes para avaliarem o respectivo procedimento 

quando utilizam o lavatório para lavar as mãos, descrevendo esse procedimento de 

acordo com as seguintes etapas:

1º - aplicar sabonete e esfregar as mãos

2º - abrir a torneira e enxaguar as mãos

3º - fechar a torneira

4º - secar as mãos
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Fechar a torneira é uma etapa que consideram importante e que evitam esquecer-se. 

Quando se lhes pergunta “porque é que não devem deixar a torneira aberta” respondem 

“que não se deve deixar a torneira aberta”, “porque a água não é para gastar” e que “não se 

deve gastar muita água”. Verifica-se, portanto, que existe uma consciência em relação ao 

uso adequado da água, que não se deve gastar muita água e que a água é “importante”. 

Algumas crianças referiram que quando um colega abria demasiado a torneira ou não 

desligava a água, lhe chamavam à atenção e lhe fechavam a torneira. Quando ques-

tionadas quanto ao facto de brincarem quando estão a utilizar o sistema de lavatório, 

quase todas afirmaram que “não é para brincar” e que “não se deve brincar enquanto se 

lava as mãos” (o que contraria os relatos das educadoras!). 

Seguem-se algumas fotografias (obtidas pelo autor) dos espaços sanitários de cada um 

dos estabelecimentos onde decorreu o estudo:

Fotografia 4.1 Espaço sanitário da “SOLAMI”

Fotografia 4.2 Espaço sanitário do “O Pintainho”
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Comparando as Fotografias 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, observa-se que os dois estabelecimen-

tos apresentam sistemas de lavatório de encastrar, constituídos por pedra e porcelana 

(“SOLAMI”) e metal (“O Pintainho”). Ambos pressupõem uma mera utilização individual 

e básica. O espaço está concebido para a criança realizar as operações de forma autóno-

ma e individual, existindo livre acesso a todas as áreas do espaço sanitário. Contudo, 

esse espaço sanitário está equipado e forrado por materiais rígidos (porcelanas, loiças, 

metais cromados), que poderão causar dano aos utilizadores, em caso de queda ou 

colisão contra os mesmos.

Não existem dispositivos ou características que distingam estes sistemas de lavatório 

dos que são utilizados pelos adultos, com excepção da altura a que estão instalados: 

a 70cm do chão. As características formais são as mesmas que podemos encontrar em 

qualquer outro espaço sanitário (independentemente de ser para crianças ou não): um 

acesso frontal ao equipamento, seguido de uma torneira e bacias também frontais, que 

proporcionam uma utilização básica. 

Fotografia 4.3 Sistema de lavatório da “SOLAMI” Fotografia 4.4 Sistema de lavatório do “O Pintainho”
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As torneiras não dispõem de um mecanismo automático de fornecimento de água, pelo 

que o fluxo de água despendido depende exclusivamente da criança e/ou das educa-

doras que a acompanham. Acresce que as torneiras (em metal) não apresentam carac-

terísticas funcionais ou diferenças formais que revelem ser as mais apropriadas para a 

utilização por crianças. Contudo, e segundo os relatos das educadoras, as crianças não 

demonstram qualquer dificuldade em as utilizar, como podemos constatar na Fotogra-

fia 4.5. Também não se notou nenhuma diferença no modus operandi das crianças com 

diferentes idades, embora se tenham observado algumas diferenças de postura em cri-

anças com diferentes alturas.

Pudemos verificar todos os procedimentos que a criança executa quando vai lavar as 

mãos, que correspondem aos relatos que as mesmas fizeram e que podem dividir-se em 

4 momentos ou etapas principais:

Fotografia 4.5 Crianças (4 anos) a utilizarem o sistema de lavatório
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Também pudemos verificar que quando as crianças utilizam o espaço sanitário, fazem-

no geralmente em grupo, falando, rindo, brincando umas com as outras e interagindo 

com os equipamentos, por vezes de forma limitada, devido à exiguidade e consequente 

congestionamento do espaço. Quando utilizam o espaço sanitário para lavar as mãos, 

todas revelam uma atitude feliz e descontraída que a interacção com a água lhes pro-

porciona.

Fotografia 4.6 1º- aplicar sabonete e esfregar as mãos Fotografia 4.7 2º- abrir a torneira e enxaguar as mãos

Fotografia 4.8 3º- fechar a torneira Fotografia 4.9 4º- secar as mãos

Fotografia 4.10 Grupo de crianças no espaço sanitário Fotografia 4.11 Grupo de crianças no sist. de lavatório
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Foi solicitado às crianças do “O Pintainho” que realizassem um desenho de um objec-

to onde imaginassem poder beber água e lavar as mãos. Interpretando os desenhos 

executados, podemos observar, algumas das características que as crianças valorizam 

nesse equipamento que imaginaram.

“Quando a criança pinta, o mundo encolhe-se até às dimensões de uma folha de pa-
pel, a folha transborda os seus limites e torna-se o mundo. Não é mais uma superfície 
branca, mas sim um’ écran’ onde se desenrola uma aventura. A criança exprime-se: o 
seu passado torna-se actualidade e as suas aspirações realizam-se; é o jogo muito sério 
da criação plástica.” (STERN, n.d., p. 59)

Fotografia 4.12 Grupo de crianças a secar as mãos
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Seguem-se alguns desenhos realizados pela classe “Os Carochas”:

Desenho 4.1 Desenho elaborado pelo Hugo (5 anos)

Desenho 4.2 Desenho elaborado pelo Gonçalo (5 anos)
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Desenho 4.3 Desenho elaborado pela Yazdane (5 anos)

Desenho 4.4 Desenho elaborado pela Anastasia (5 anos)
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A partir do levantamento, efectuado essencialmente na web, seleccionaram-se os con-

ceitos que mais se aproximam do público infantil ou com interfaces distintos dos tradi-

cionais sistemas de lavatório, de forma a analisar as suas características e funcionali-

dades. 

A análise revelou que, embora em grande parte apenas conceptuais, os sistemas de la-

vatórios indicados para um público mais jovem são escassos. Em nenhum dos conceitos 

ou projectos analisados se verificou a possibilidade de a criança ter uma experiência 

interactiva, para além de uma operação funcional. Também pudemos verificar que a 

comunicação com o utilizador durante o momento de utilização não se encontra explo-

rada, tendo apenas como excepção o interface da torneira Spot, embora não tendo sido 

concebido com um sentido pedagógico ou ambiental.

5.1 ANÁLISE DE PRODUTOS EXISTENTES NO MERCADO

CAPITULO V : Sistemas de lavatório para crianças existentes no mercado
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Figura 5.1 Conceito Mons
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MONS

Este conceito - “Mons” - projectado por Tey Tengchuan (2009) e Romualdo Faura Bernab, 

revela que para além de terem uma forma divertida e cores apelativas, reformulam o 

interface e a experiência de utilização do sistema de lavatório, sendo apontado como  

utilizadores as crianças. Foi pensado para ser um produto ecológico, utilizando mate-

riais obtidos a partir da mistura de resinas sintéticas e naturais 100% biodegradáveis. 

Possuem sensores de água e de sabonete que controlam o tempo que a criança utiliza 

os mesmos, evitando assim desperdícios por negligência da criança.
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Figura 5.2 Conceito Torneiras para crianças
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Este sistema de lavatório foi especialmente concebido para escolas primárias e pre-

paratórias, ou lugares públicos para onde as crianças geralmente vão. Permite à criança 

escolher o ponto de água em função da sua altura. Este conceito reformula o sistema de 

lavatório para um equipamento de múltiplos utilizadores, incentivando uma interacção 

entre eles. Infelizmente, não conseguimos identificar o autor 41.

41 In: Curve bean (2009)

TORNEIRAS PARA CRIANÇAS



52

Sistema de lavatório - um novo interface para crianças

Figura 5.3 Sistema de lavatório Fusion basin
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WET - FUSION BASIN

Concebido pela WET (2009), este sistema de lavatório é feito de materiais 100% reci-

cláveis, não tóxicos, inquebráveis, leves, de fácil manutenção, funcionando como uma 

peça central. Todas estas características aliadas a um diverso leque de cores e a uma sim-

plicidade formal e de assemblagem, emergem como características distinta de outros.
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Figura 5.4 Sistema de lavatório WC Kids
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WC KIDS

Criado por Emanuel Rufo (2009) para a Sanindusa, esta linha de equipamento sanitário 

no qual esta incluído este sistema de lavatório, foi desenvolvida especialmente para as 

crianças. Esta linha alia a porcelana ao plástico, não só tornando a peça mais apelativa e 

funcional, como a torna mais segura, prevenindo e minimizando algum acidentes.
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Figura 5.5 Torneira Spot
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TORNEIRA SPOT

Este modelo de torneira da Sanindusa apresenta um anel azul luminoso em torno do 

botão de activação de água. Quando o utilizador tocar na zona central do anel lumi-

noso, um ciclo de 8 segundos inicia-se e o anel luminoso pisca durante a saída do fluxo 

de água. Caso o utilizador não deseje mais água, basta tocar novamente na área in-

dicada, que fará parar o fluxo e o piscar da luz antes do término do ciclo standard. Em-

bora bastante simples e um pouco limitada no tipo de mensagem visual, destaca-se por 

dispor de um interface que mantém uma comunicação constante com o utilizador no 

momento de operação.
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Hipótese: Projectar um sistema de lavatório para crianças dos 3 aos 6 anos para 
ser utilizado em parques infantis ou em recreios de infantários, que ultrapasse o 
conceito tradicional e estimule o desenvolvimento cognitivo, através de uma ex-
periência interactiva.

A formalização dos conceitos correspondeu a expectativas que definiram as caracte-

rísticas gerais do seu funcionamento, interface e modus operandi. Assim, seguem-se as 

principais características destes conceitos que fizeram parte da evolução que levaram à 

forma final:

Primeiro, tornar o sistema de lavatório num elemento central ao invés de uma peça 

frontal normalmente encostada a uma parede, permitindo assim que as crianças pos-

sam percorrer livremente o espaço em torno deste. Como pudemos concluir dos estu-

dos de Smith & Connolly (1980, quoted in SMITH, 2010, pp.101-102) o espaço disponível 

para as crianças brincarem afecta proporcionalmente as suas actividades físicas. Por isso, 

ouve que considerar o espaço de que a criança necessita enquanto utiliza o sistema de 

lavatório. Nos sistemas frontais a criança apenas deve ocupar o espaço frontal sendo a 

área de operação de um sistema de lavatório frontal (500x400mm, l xc) cerca de 0,48m2 

42. Ora se considerar-mos o mesmo sistema de lavatório mas separando-o da parede, a 

área de utilização alarga-se para cerca de 1,8m2, ou seja, quase 4 vezes mais espaço de 

operação (Desenho 6.1), o que significa 4 vezes mais espaço para a criança o poder uti-

lizar, brincando e socializando, com todas as vantagens inerentes a essa possibilidade.

42 Segundo Adler ed. (1999) no livro Metric Hand Book - Planning and Design Data

6.1 ESPECIFICAÇÕES PARA OS CONCEITOS

CAPÍTULO VI : Especificações, referências e estudo de conceitos

Desenho 6.1 Comparação das áreas de operação
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Segundo, permitir o acesso a vários utilizadores em simultâneo e dar liberdade para 

que as crianças possam comunicar, observar, interagir e brincar, enquanto utilizam o 

sistema de lavatório. Com efeito, os sistemas de lavatório individuais frontais dificultam 

a socialização das crianças, embora estas procurem sempre formas de contornar esse 

constrangimento, como se observou na visita ao estabelecimento “SOLAMI”. De facto, 

as brincadeiras físicas acompanhadas de brincadeiras de carácter social são um factor 

essencial para o desenvolvimento da criança que, em parte, se encontram vedadas en-

quanto esta utiliza os sistemas de lavatório convencionais. Por isso, tornar o sistema de 

lavatório num ponto de reunião e de brincadeira entre as crianças quebrará o individu-

alismo operacional da sua utilização, trazendo ao conceito a possibilidade de as crian-

ças desenvolverem mecanismos de aprendizagem e de socialização ao observarem e 

comentarem as acções de higiene dos outros.

Terceiro, um interface intuitivo e de fácil compreensão. Este ponto foi determinante na 

formalização dos conceitos e na exploração de um modus operandi que permita a sensi-

bilização da criança para a adequada utilização da água. A sensibilização para o correcto 

uso da água é um factor determinante neste projecto indo ao encontro de uma das 

interrogações que presidiram na própria investigação: será possível através de um novo 

interface, tornar um objecto sanitário num equipamento educativo e lúdico?

Associar o sistema de lavatório a um equipamento educativo é o primeiro passo que 

neste projecto se pretende explorar, culminando na transmissão da responsabilidade 

da correcta utilização da água para, sem prejuízo das necessárias acções de higiene, 

evitar o seu desperdícios. 

A sensibilização das crianças para esta vertente da educação ambiental é largamente 

explorada pelas educadoras e facilmente compreendida e acomodada no entendimen-

to pelas crianças, que adoptam a ideia de não desperdiçar água como regra de compor-

tamento. No entanto, o controlo das educadoras nem sempre é permanente enquanto 

as crianças se encontram no sistema de lavatório, o que poderá dar origem a que ocor-

reram situações menos adequadas na utilização da água. Se pelo o novo interface e pela 

interacção com os outros a criança puder consolidar essa predisposição, durante o ciclo 
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de utilização evitando o desperdício, diminuir-se-á a necessidade de intervenção per-

manente das educadoras. Por outro lado, e mais aliciante do ponto de vista educativo, 

a criança poderá comentar e dar a observar às outras crianças essa mesma responsabi-

lidade, perspectivando-se que esta no futuro tenha uma maior e melhor sensibilização 

no uso da água, pois conforme sugere Hardin (1968), a educação pode ser utilizada para 

corrigir comportamentos inadequados.

Também foi tomada em consideração a vontade que a criança tem em brincar, e que é 

potenciada pela presença da água, conforme foi sublinhado pelas educadoras. Viabili-

zar o equilíbrio entre a utilização correcta da água (sem desperdício) e a vontade que 

a criança experimenta de interagir brincando com a água, foi um desafio relevante na 

concepção do modus operandi do sistema de lavatório.

Quarto, tornar o sistema de lavatório num ponto de novas experiências sensoriais, para 

além do mero contacto com a água. Os sistemas de lavatório estão associados a materi-

ais rígidos e muito resistentes, tais como a porcelana, o vidro, o mármore, o betão ou os 

metais, que procuram aliar a funcionalidade à estética e permitir uma fácil manutenção 

e limpeza, mas que simultaneamente incorporam e transmitem no contacto uma sen-

sação de frieza, de dureza e de imutabilidade.

O sistema de lavatório que se propõe pretende ser apelativo, quer pela sua forma, quer 

por outras características funcionais relacionadas com a cor, o tacto e o som, tornando-

o num objecto que, mantendo a sua dimensão funcional, seja capaz de proporcionar 

às crianças novas oportunidades de exploração, de interacção e  de novas experiências 

sensoriais. 

“Beauty is in the eye of the beholder, but it is tactility that completes the personality of 

things.”  (Sonneveld in RAMAKERS, 2004, p.115)43 

43 T.L. “A beleza está nos olhos de quem vê, mas é com o tacto que se completa a personalidade 
das coisas.”
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Quinto, aliar a surpresa da experiência sensorial a uma forma sugestiva, permitindo tor-

nar o conceito num ícone com o qual as crianças se poderão mais facilmente identifi-

car e associar como referência a futuras abordagens de outros sistemas de lavatórios. A 

exploração de formas aliadas a uma narrativa com a qual as crianças possam imaginar, 

fantasiar e expandir livremente os seus sentimentos em relação ao sistema de lavatório, 

autonomizando este equipamento do espaço em que seja instalado, podendo assim ser 

colocado fora das instalações sanitárias e por isso, mais facilmente integrável, enquanto 

instrumento de educação ambiental nos espaços lúdicos (recreios) dos jardins de infân-

cia. Tal como um escorrega ou um baloiço, o sistema de lavatório poderá transformar-se 

simultaneamente num parceiro de brincadeira das crianças e num instrumento auxiliar 

da educação ambiental para as educadoras de infância.
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- parques infantis;

- recreios de infantários.

- crianças dos 3 aos 6 anos.

- múltiplos utilizadores.

- 500mm < largura < 1000mm;

- 500mm < comprimento < 1000mm;

- 500mm < altura < 800mm.

- objectivo pedagógico;

- lavar as mãos;

- beber água ;

- secar as mãos.

- formas, cores e elementos sugestivos para crianças;

- formas que sugiram narrativas em seu torno.

- considerar as medidas antropométricas de crianças dos 3  

  aos 6 anos;

- enquadrar o modus operandi para a utilização do 

  sistema de lavatório.

Instalação

Utilizadores

Nº de utilizadores

Tamanho

Funcionalidades

Forma

Ergonomia

6.2 Product Design Specifications (PDS)
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- intuitivo e de fácil compreensão;

- aviso visual e/ou auditivo da quantidade de água utilizada;

- todos os utilizadores deverão ter a percepção do tempo de 

  utilização dos restantes utilizadores;

- proporcionar um novo modus operandi.

- flexíveis;

- apelativos ao toque;

- higiénicos;

- fácil manutenção.

-deverá suportar todo o tipo de impactos e fadigas que 

poderão ocorrer por parte dos utilizadores (empoleirar, 

agarrar, empurrar, puxar) impedindo qualquer dano no 

equipamento.

- quer os materiais, o equipamento e funcionalidades 

não deverão colocar em questão a integridade fisica dos 

utilizadores;

- utilizar materiais que possam absorver impactos acidentais;

- utilizar materiais higiénicos e anti-fúngicos.

-deverá ser efectuada facilmente pelo proprietário ou 

responsável pelo equipamento; 

- manutenção para reabastecer os dispensadores de 

sabonete.

Interface

Materiais

Estrutura

Segurança

Manutenção
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- sendo um equipamento para o exterior estará sujeito às 

condições atmosféricas.

- infantários;

- instituições educativas;

- autarquias municipais.

-embora existam no mercado equipamentos com formas e 

interfaces sugestivos, nenhum deles se encontra associado 

a um equipamento sanitário que sugira uma educação 

ambiental, nomeadamente, na consciencialização do correcto 

uso da água.

Ambiente

Possiveis clientes

Concorrência
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6.3 PESQUISA DE REFERÊNCIAS

Figura 6.1 Soundgarten, componentes

Figura 6.2 Soundgarten, interacção
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SOUNDGARTEN

O “Soundgarten” 44 da autoria do designer Michael Wolf (2002), é um interface educa-

tivo para crianças dos 3 aos 8 anos de idade que lhes permite criar um ambiente de 

sons através da manipulação de objectos. Através de amostras de sons pré-definidos ou 

gravações feitas no local, as crianças podem modificar e organizar os diferentes elemen-

tos num cenário, escolhendo o local e volume a aplicar. O conceito consiste num equilí-

brio entre o aspecto digital de activação do som e a sua manuseabilidade. A atenção 

do “SoundGarten” está centrada num espaço de interacção em que oferece vantagens 

significativas, explorando o mundo táctil, raciocínio espacial, tirando partido das com-

petências de base humana e, portanto, permite que as crianças, ainda não escolarizadas 

ou com deficiência fazer uso da tecnologia digital. 

Reconhecido com o prémio iF Design Award 2003, mostra como através de um interface 

relativamente simples, apelativo e intuitivo, se pode obter um equipamento simulta-

neamente educacional e lúdico.

44 T.L. “Jardim do som”
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Figura 6.3 Impress, modus operandi

Figura 6.4 Impress, modalidades
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IMPRESS - A FLEXIBLE DISPLAY

Este projecto da autoria do designer Silke Hilsing (2009) denomina-se “Impress – a fle-

xible display” 45 e a motivação, segundo o autor, era eliminar a rigidez das telas sensíveis 

ao toque, trazendo a tecnologia mais próxima do utilizador, tornando-a mais humana. 

Através de uma tela flexível com uma imagem projectada, cria-se uma interactividade 

através da pressão do toque [Anexo C]. A tela flexível mede a intensidade da pressão 

através de sensores que correspondem a uma reacção conforme a força exercida. A de-

signer dispõe para o utilizador vários cenários de utilização, incluindo modelagem em 

3D, galerias de imagens 3D, criação de músicas e leitura de notícias.

Este projecto demonstra a possibilidade de se poder explorar, através de um interface 

a acção humana e de criar novas sensações a partir dessa interacção. Ao contrário dos 

dispositivos tácteis rígidos, o “Impress” cria uma nova dinâmica de interacção, aspecto 

que se revelou muito importante para o desenvolvimento do novo conceito de sistema 

de lavatório.

45 T.L. “Impressionar – uma tela flexível”
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Figura 6.5 MÜ, Instalação multimédia para crianças

Figura 6.6 MÜ, jogo “sopa-de-letras”



71

FA-UTLDissertação de Mestrado em Design de Produto 09/10Luís Ribeiro

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

   
Es

pe
ci

fic
aç

õe
s, 

re
fe

rê
nc

ia
s e

 e
st

ud
o 

de
 co

nc
ei

to
s

MÜ

“MÜ” é uma instalação multimédia interactiva concebida para ensinar as crianças através 

de contos de fadas. Este projecto consiste numa mesa quadrada de multi-touch display 

que pode ser utilizada por 4 crianças em simultâneo, podendo estas tocar na tela di-

rectamente ou interagir com objectos identificadores do utilizador [Anexo D]. Através 

de histórias bem conhecidas, esta instalação ajuda-as a melhor compreender o enredo 

e a identificarem-se com as personagens. Este projecto, segundo os autores, Béatrice 

Lartigue (2008), Pierre Thirion, Wahiba Khadri, Erik Escoffier e Simon Doury, tem como 

objectivo melhorar a sociabilidade, a autonomia e a imaginação das crianças, ajudando-

as em habilidades básicas como a leitura, a escrita e a expressão oral.

Vencedor do prémio “EUROPRIX  Multimédia Awards 2008”, é um projecto que mediante 

o desenvolvimento da interactividade, potencia oportunidades pedagógicas, utilizando 

histórias e tirando partido da pulsão das crianças para interagirem, explorarem e com-

preenderem as suas acções num contexto de fantasia, a partir de um interface apelativo. 
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Figura 6.7 PLAY + SOFT, Baltic Art Gallery Gateshead, UK, 2008

Figura 6.8 PLAY + SOFT, Espaço infantil do aeroporto Heathrow, T5, Londres, 2008
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“PLAY + SOFT” (2010) é um projecto de mobiliário suave para as crianças com cerca de 

200 produtos que envolveu a colaboração de 28 designers internacionais, professores e 

pedagogos, num diálogo entre a pedagogia, o design e outras dimensões teóricas. 

O mobiliário “PLAY + SOFT” inclui uma vasta gama de tipos de produto, incluindo “paisa-

gens tridimensionais “, assentos transformáveis, estruturas modulares, tocas e abrigos. 

São feitos de materiais amigos do ambiente, resistentes ao fogo, mas suaves ao toque, 

numa ampla gama de cores e texturas, projectados para serem usados em qualquer 

lugar habitado por criança: centros, infantários, centros comerciais, restaurantes, aero-

portos e outros locais públicos. 

Tornar o ambiente das crianças numa aventura para o seu crescimento e para a forma-

ção da identidade pessoal, através de um lugar de complexidade estimulante, introdu-

zindo novas qualidades sensoriais ideais na primeira infância: macieza (táctil e visual); 

flexibilidade, uma série de consistências e texturas, acabamentos que são lisos, simples 

e elástico; uma paleta cromática mais diversificada que o convencional RGB.

Este mobiliário foi determinante na exploração das possibilidades e limites das formas, 

que aparentemente, parecem não existir. A adaptação de formas narrativas, que suge-

rem uma história inacabada, permitem a elevação imaginativa e liberdade sensorial das 

crianças, características com que este projecto de sistema de lavatório também se iden-

tifica se identifica: surpresa formal, objectivos pedagógicos, materiais mais apelativos 

pela consistência, pela textura e pela cor.

PLAY + SOFT
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Figura 6.9 Spaziale Series, “Our” Chair

Figura 6.10 Spaziale Series, “Our” Chair, pormenor
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SPAZIALE SERIES

O duo de designers italianos, Francesca Lanzavecchia (2009) e Hunn Wai, apresentaram 

a “Spaziale Series” durante a semana de design de Milão 2010 - Salone Internazionale del 

Mobile. Esta série de peças domésticas quebra as linhas de mecânica rígida e “encaixo-

tada” associadas aos objectos do quotidiano que existem nos nossos espaços. Através 

de um tecido elástico, formam uma espécie de segunda pele e criam novos contornos 

em torno dos objectos. Um contorno flexível e dinâmico, que se transforma e apela à 

descoberta da forma que cada objecto esconde dentro de si. Nas formas irreverentes 

surgem novas sensações e funcionalidades, que cada utilizador, pela sua acção, pode 

influenciar.
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Figura 6.11 bObles, algumas possibilades de utilização
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bObles

Os “bObles” são peças de mobiliário infantil de formas simples e geométricas de animais 

estilizados, feitos de espuma firme e macia facilmente lavável. São o resultado de uma 

colaboração entre as irmãs Louise e Bolette Blaedel (2007). As formas e materiais incen-

tivam as crianças a tocar, rolar, subir, sentar e jogar, ganhando experiência corporal, que 

pode servir de base para o seu desenvolvimento futuro. Uma solução simples e criativa 

que contribui o desenvolvimento dos aspectos físicos e cognitivos, através de peças que 

se complementam entre si, viabilizando uma narrativa que a criança facilmente pode 

imaginar.
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6.4 HIPÓTESES DE CONCEITOS

Desenho 6.2 Conceito 1
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CONCEITO 1

Este foi o primeiro conceito desenvolvido, com uma forma triangular central. Teria um 

botão para ligar a água e outro para desligar, ambos retro-iluminados, que mudariam 

de cor e passariam para um modo de alarme intermitente, indicando à criança que deve 

desligar quando ultrapassa o tempo recomendado. Existiria também um botão central 

de corte da água. 

Permite até um máximo de 3 utilizadores em simultâneo, de fronte uns para os outros, 

cada um com acesso aos seus controlos de activação/desativação e aos dos outros uti-

lizadores, incentivando a uma observação e análise activa das operações dos diferentes 

utilizadores. 

No conceito é possível ver os contornos gerais do modus operandi e das reacções que a 

criança poderá adoptar, face à informação que o próprio sistema de lavatório transmite. 

A criança poderá sensibilizar-se com a informação que lhe é transmitida e a partir dai 

comunicar aos colegas menos sensibilizados. 
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Desenho 6.3 Conceito 2
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CONCEITO 2

Estes conceitos e os seguintes surgiram da análise do projecto “Impress”. Através da in-

teracção com materiais flexíveis, a criança poderia visualizar o tempo de utilização da 

água. Com formas simples, o sistema de lavatório facilmente se integraria em qualquer 

espaço, podendo ser utilizado por um máximo de 4 crianças em simultâneo, tendo to-

das também a possibilidade de acesso ao botão de controle do utilizador mais próximo. 

Com este conceito na sequência do anterior, elimina-se a presença do elemento tor-

neira como peça exterior ao sistema de lavatório, fundindo-se na forma, colocando o 

fluxo de água mais próximo da criança. 

A peça seria totalmente revestida de esponja, apelando por um lado, à exploração 

através do tacto e por outro, elevaria a segurança do equipamento face a eventuais 

quedas e contusões, amortecendo o impacto e minimizando qualquer lesão. A segu-

rança é um factor preponderante em espaços infantis e a aplicação de materiais suaves 

ao tacto minimizam, em parte, o risco inerente a algumas das brincadeiras das crianças, 

especialmente as que ocorrem em espaços exteriores.



82

Sistema de lavatório - um novo interface para crianças

Desenho 6.4 Conceito 3



83

FA-UTLDissertação de Mestrado em Design de Produto 09/10Luís Ribeiro

CA
PÍ

TU
LO

 V
I  

   
Es

pe
ci

fic
aç

õe
s, 

re
fe

rê
nc

ia
s e

 e
st

ud
o 

de
 co

nc
ei

to
s

CONCEITO 3

Este conceito procura aliar uma forma a um maior número de utilizadores; poderia ser 

utilizado até um máximo de 10 crianças em simultâneo, o que facilmente potenciaria 

a dimensão lúdica do equipamento. A concepção da forma foi inspirada na lagarta, na 

cor verde e na disposição dos seus vários elementos. Cada criança encaixar-se-ia na 

forma, e cada recorte disporia de botões de activação para a saída de água. O acesso 

lateral aos botões permitiria à criança activar/desactivar os botões dos outros, o que 

facilitaria a brincadeira. Este conceito funcionaria, assim, como foco de recreio, dado o 

grande número de utilizadores o que suscita, no entanto, a questão do equilibrou entre 

a brincadeira e o correcto uso da água evitando o seu eventual desperdício. Por isso, a 

viabilidade de um tão grande número de utilizadores implicaria a necessidade de super-

visão mais atenta para a sua adequada utilização.
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Desenho 6.5 Conceito 4
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CONCEITO 4

Criar uma narrativa com a qual a criança se pudesse identificar, foi o objectivo princi-

pal deste conceito. A forma sugere uma baleia, o local de saída de água é o orifício de 

respiração da baleia, simulando o jacto que estes mamíferos produzem. Na boca, um 

jacto de ar quente permitiria à criança secar as mãos. Com a forma de um mamífero 

facilmente reconhecido pelas crianças, este sistema de lavatório incentivaria a criança 

a interagir com a forma, pulando, contornando, agarrando ou trepando, permitindo à 

semelhança dos “bObles” o desenvolvimento corporal. Seria um objecto onde a partir 

do qual as educadoras poderiam contar histórias e com elas sensibilizar as crianças para 

a importância da água e para as múltiplas dimensões em que se desdobra a educação 

ambiental.
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Desenho 6.6 Conceito 5
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CONCEITO 5

Este conceito, à semelhança do conceito anterior, tenta recriar uma narrativa em tor-

no do sistema de lavatório, mas utilizando a forma do elefante, inspirado no puzzle de 

madeira “16 Animali” da autoria de Enzo Mari, um jogo de construção que permite a 

criança brincar com formas estilizadas de animais. Explorou-se o elefante, pela sua liga-

ção à água e por ser um animal que normalmente fascina a criança. Estas facilmente 

reconheceriam os contornos do sistema de lavatório e recriariam uma nova narrativa 

em torno deste. Este conceito permitiria um máximo de 2 utilizadores em simultâneo, 

dispondo, de dois botões de activação/desactivação da água, e um secador de mãos 

instalado na “tromba” do elefante, simulando o som que estes animais emitem.
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Desenho 6.7 Conceito 6
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CONCEITO 6

Neste conceito procurou reduzir-se na forma a faceta narrativa e evidenciar a comuni-

cação através das acções da criança em torno do sistema de lavatório. Definiu-se um 

máximo de 3 crianças em utilização simultânea, o que permite criar uma dinâmica social 

suficientemente rica para gerar diversos pontos de vista. Cada criança teria fácil acesso 

aos botões de activação/desactivação da água do seu parceiro, os quais variariam de 

cor conforme o tempo de utilização, à semelhança dos conceitos 1 e 2. Todo o sistema 

seria revestido por um material esponjoso, que por sua vez seria revestido por um tecido 

impermeável, permitindo à criança carregar e desformatar a forma, activando uma ex-

periência corporal e sensorial.
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7.1 DESENVOLVIMENTO DO CONCEITO FINAL

O conceito final surge na sequência do processo de análise, de exploração, experimen-

tação, desenvolvimento e amadurecimento dos conceitos anteriores. É a formalização 

final que tem como objectivo corresponder à hipótese formulada e que pretende dar 

resposta a algumas das questões da investigação, através do conhecimento adquirido, 

aliado ao propósito de conceber um produto de valor educacional. 

O ponto de partida para o desenvolvimento formal deste conceito iniciou-se com a 

procura de um elemento com o qual se pudesse construir uma narrativa acessível à 

imaginação da criança; um elemento com o qual a criança pudesse explorar formas, 

texturas, histórias e experiências. Assim se desenvolveram os conceitos anteriores, uns 

com formas que facilmente reconhecemos, outros com formas simbólicas e funcionais. 

Para o conceito final procurou-se o equilíbrio entre todos estes factores de forma a cor-

responder às expectativas iniciais.

O conceito surgiu de um elemento da natureza: o cacto. 

Os cactos são plantas surpreendentes, adaptadas naturalmente a ambientes quentes ou 

áridos, apresentando uma ampla variação morfológica, e uma capacidade fisiológica 

de conservar água que mais nenhuma planta apresenta.

É nesta sua capacidade de conservar (não desperdiçar) água que se viu a possibilidade 

de lhe associar uma narrativa relacionada com a boa utilização da água que as crian-

ças pudessem facilmente assimilar e compreender, ficando assim sensibilizadas para 

a necessidade de poupar água. Através de um elemento natural, ao invés de utilizar 

simplesmente uma forma funcional (ex: conceito 6), poder-se-ia brincar e explorar uma 

narrativa que levaria a criar um processo de comunicação e exploração do significado 

do objecto e assim facilitar o desenvolvimento de uma interacção pedagógica entre as 

crianças e as educadoras de infância, de forma a inscrever, no âmbito de uma relação 

lúdica, noções de educação ambiental. 

CAPÍTULO VII : Desenvolvimento do conceito final
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“Ao participar de uma situação lúdica em que as crianças brincam com e por meio da 
linguagem, os adultos podem obter esclarecimentos fascinantes do desenvolvimento 
do pensamento e da aprendizagem da criança.(…) Mas merece ser mencionado, pois 
a linguagem, em todas as suas formas e contextos, incluindo o do brincar, oferece um 
veículo de aprendizagem, em todos os sentidos da palavra.” (MOYLES, 2002, p.53)

Assim se partiu para um aprofundamento formal e simbólico do cacto com o objectivo 

de se ter uma perspectiva mais alargada para o respectivo desenvolvimento do con-

ceito. A classificação científica46 do cacto é a seguinte: reino: Plantae; divisão: Magno-

liophyta; classe: Magnoliopsida; ordem: Caryophyllales; família: Cactaceae

Existem cerca de 84 géneros na família cactaceae com as suas respectivas espécies, 

numa grande variedade de formas, ambientes de origem e elementos característicos 

que os distinguem em cada um dos diferentes géneros47:

Acanthocalycium; Acanthocereus; Aporocactus; Ariocarpus; Armatocereus; Arrojadoa; 
Arthrocereus; Astrophytum; Austrocactus; Aztekium; Bergerocactus; Blossfeldia; 
Brachycereus; Brasilicereus; Browningia; Calymmanthium; Carnegiea; Cephalocereus; 
Cereus; Cipocereus; Cleistocactus; Coleocephalocereus; Copiapoa; Corryocactus; 
Coryphantha; Denmoza; Discocactus; Disocactus; Echinocactus; Echinocereus; 
Echinopsis; Epiphyllum; Epithelantha; Eriosyce; Escobaria; Espostoa; Espostoopsis; 
Eulychnia; Facheiroa; Ferocactus; Frailea; Gymnocalycium; Haageocereus; Harrisia; 
Hatiora; Heliocereus; Hylocereus; Jasminocereus; Leocereus; Lepismium; Leptocereus; 
Leuchtenbergia; Lophophora; Maihuenia; Mammillaria; Melocactus; Micranthocereus; 
Mila; Myrtillocactus; Neolloydia; Neoporteria; Neoraimondia; Neowerdomannia; 
Obregonia; Opuntia; Oreocereus; Pachycereus; Parodia; Pediocactus; Pelecyphora; 
Peniocereus; Pereskia; Pereskiopsis; Pilosocereus; Pseudorhipsalis; Pterocactus; Rebutia; 
Rhipsalis; Samaipaticereus; Schlumbergera; Sclerocactus; Selenicereus; Stenocactus; 
Stenocereus; Stephanocereus; Stetsonia; Strombocactus; Tacinga; Thelocactus; 
Uebelmannia; Weberbauerocereus; Weberocereus; Zygocactus

Analisaram-se em todos estes géneros elementos que pudessem servir como referência 

na exploração formal do conceito. Não se procurou nenhuma característica em particu-

lar, no entanto algumas das suas formas sugeriam disposições interessantes. 

Seguem-se algumas dessas reinterpretações:

46 In: infopédia, Enciclopédia e Dicionários Porto Editora, <www.infopedia.pt>

47 ibidem
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Figura 7.1 Género opuntia, [Online image] Desenho 7.1 Conceito opuntia

Figura 7.2 Género armatocereus, [Online image] Desenho 7.2 Conceito armatocereus

Figura 7.3 Género ferocactus, [Online image] Desenho 7.3 Conceito ferocactus
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De todos os géneros explorados, a reinterpretação da espécie carnegiea gigantea foi a 

que melhor se adaptou às expectativas para o sistema de lavatório. 

Este género, mais conhecido por “saguaro” é um cacto típico da América do Norte e tem 

uma grande presença nas suas diversas paisagens desérticas. É um cacto “famoso” pre-

sente em diversos filmes de Western, serviu e serve de inspiração para inúmeros produ-

tos, assumindo-se como representação simbólica da ideia de cacto. 

Figura 7.4 Género carnegiea gigantea ou saguaro, [Online image]

Figura 7.5 Saguaro em flor, [Online image] Figura 7.6 Flor vermelha do saguaro, [Online image]
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Desenho 7.4 Conceito saguaro
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Neste conceito reinterpreta-se a forma do “saguaro” nos seus contornos gerais, com as 

suas formas tubulares e pernadas salientes, e evidencia-se a comunicação através do 

interface, que permite à criança aperceber-se do tempo de utilização da água. Cada cri-

ança teria fácil acesso aos botões de activação/desactivação da água do parceiro. Estes 

botões, localizados no topo de cada pernada, variariam de cor conforme o tempo de 

utilização e estão ao alcance de qualquer criança com um simples gesto.

Definiu-se um máximo de 3 crianças em utilização simultânea, o que permite criar uma 

dinâmica social suficientemente rica para gerar interacção. Tal como os “bObles”, tam-

bém aqui se pretende através de novos movimentos operacionais apelar a um desen-

volvimento de experiências corporais distintas dos movimentos efectuados num siste-

ma de lavatório convencional. 

O modus operandi deste conceito encontra-se dividido em 4 momentos, tendo como 

referência a divisão de operações de higiene das mãos observadas na visita à SOLAMI:

1º - aplicar sabonete e esfregar as mãos

2º - abrir a torneira e enxaguar as mãos

3º - fechar a torneira

4º - secar as mãos 

Cada momento está representado por círculos coloridos aplicados no chão (cor-de-

rosa = aplicar sabonete e esfregar as mãos; Azul = abrir a torneira e enxaguar as mãos; 

Vermelho = fechar a torneira; Amarelo = secar as mãos) e que funcionam como uma 

instrução ou lembrete dos procedimentos que as crianças devem efectuar e a ordem 

por que devem ser realizados, à semelhança das instruções que se encontravam nas ins-

talações sanitárias dos infantários visitados. No entanto, a utilização pela criança deste 

sistema de lavatório não está dependente da realização de todas as operações referidas. 

O código cromático encontra-se também representado nas pernadas, duas delas asso-

ciadas à função de dispensador de sabonete uma delas à função de secador de mãos.
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Com o objectivo de fomentar uma narrativa baseada no cacto, a disposição dos vários 

elementos referenciam as diversas características do cacto: os botões fazem alusão às 

flores do saguaro (Figuras 7.5 e 7.6), que crescem ao longo das pernadas, e o secador de 

mãos (jacto de ar quente) corresponde ao bafo quente do deserto, podendo transportar 

a imaginação da criança para as paisagens dos desertos. 

Também a palavra saguaro sugere a presença de água se decompusermos a palavra:

s-água-ro - uma curiosidade que poderá facilitar a construção de uma narrativa em tor-

no da água e dos desertos.

Toda a forma é revestida pela esponja sofficel® (resistente ao fogo) e pelo tecido sin-

tético ecosoftx®. Este tecido é macio ao tacto, não retém a água, limpa-se facilmente 

com um vulgar detergente líquido biodegradável, é inodoro, resiste a abrasões, não de-

senvolve cheiro a mofo e mantém uma cor estável ao longo do tempo. Trata-se de um 

produto ecológico. Os materiais que compõem o conceito saguaro são, aliás, os mesmo 

que são utilizados nos produtos “Play+ Soft”, o que permite à criança carregar e modifi-

car a forma, e desenvolver uma experiência corporal e sensorial diferente daquela que 

experimenta na utilização de um sistema de lavatório tradicional. A forma exterior do 

projecto é suportada numa estrutura interior de fibra de vidro, resistentemente à defor-

mação por impacto excessivo.

No desenvolvimento da forma do saguaro, dividiram-se os trabalhos em duas partes: a 

coluna central e as pernadas.

Para a coluna central ensaiaram-se vários contornos, de forma a comparar e a escolher 

os que apresentavam melhor funcionalidade e dimensão estética. Como podemos veri-

ficar nos Desenhos 7.5 e 7.6, as possibilidades eram muitas e cada uma delas traduzindo 

interpretações e dimensões diferentes. Umas com pernadas compridas e coluna cheia e 

vice-versa, colunas de revolução ou assimétricas, todas foram ensaiadas. Os contornos 

preenchidos a verde foram os seleccionados e, por sua vez, modelados em 3D para uma 

análise mais aprofundada (Imagem 7.1).
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Desenho 7.5 Pesquisa formal, contornos
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Desenho 7.6 Pesquisa formal, contornos
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Destas formas escolheu-se uma como referência para os estudos seguintes. Os critérios 

para esta selecção tiveram por base uma análise funcional e estética: simplicidade es-

trutural e viabilidade de albergar diversos componentes no seu interior. Sendo o cacto 

a referência principal, a forma, deveria sugerir as suas características e aparentar ser o 

menos artificial possível, assumindo, as irregularidades e as assimetrias existentes nos 

cactos. Alcançar-se-ia os contornos do conceito:

Imagem 7.1 Pesquisa formal, render

Imagem 7.2 Selecção formal, render



101

FA-UTLDissertação de Mestrado em Design de Produto 09/10Luís Ribeiro

CA
PÍ

TU
LO

 V
II 

   
 D

es
en

vo
lv

im
en

to
 d

o 
co

nc
ei

to
 fi

na
l

A partir deste ponto do desenvolvimento formal, as prioridades transferiram-se para 

os aspectos ergonómicos, mediante a adaptação da forma à realidade antropométrica 

de crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 6 anos. Variando neste escalão 

etário a estatura média entre os 95cm (3 anos) e os 121cm (6 anos), existe uma diferença 

de 26cm entre as duas idades. Trata-se de uma margem relativamente grande, pelo que 

se teve de ponderar vários aspectos, de forma a atingir um equilíbrio funcional às dife-

renças de estatura compreendidas no referido escalão etário.

A altura da cintura e a extensão do braço foram as medidas antropométricas mais rele-

vantes tidas em consideração, atendendo aos principais movimentos corporais obser-

vados nas crianças quando utilizam o sistema de lavatório:

- Flexão do tronco

- Flexão e elevação do ombro 

- Abdução do braço

A altura da cintura varia48 entre os 43,9cm (3 anos), 49cm (4 anos) e 57,6cm (6 anos) e a 

extensão do braço entre 36,9cm (3 anos), 40,2cm (4 anos) e 46,4cm (6 anos).

48 Segundo as referências antropométricas de Tilley(1993) no livro The Measure of Man and Woman: 
Human Factors in Design

Desenho 7.7 Postura das crianças
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Na série “Wc Kids” da Sanindusa, a altura aconselhada de instalação do lavatório é de 

50cm para os 3 anos e de 60cm para os 6 anos [Anexo E]. No entanto, o balcão do la-

vatório nos dois infantários visitados está instalado a 70cm do chão. Não se encontrou 

nenhum dado relativo a este factor antropométrico na legislação portuguesa49 que re-

gule esta instalação. 

Na “SOLAMI” pudemos observar dificuldades em algumas crianças de 3 anos em alcan-

çar a torneira, devido à altura do balcão onde está instalado o lavatório tradicional, pelo 

que tinham que recorrer a um estrado de madeira (Fotografia 4.5). Contrariamente às 

sugestões patentes no documento da Sanindusa, a nossa observação levou-nos a con-

siderar que o ângulo de flexão do tronco aconselhável para que a criança não se molhe 

facilmente a roupa, apontaria para uma altura de 65cm da coluna central com sendo a 

medida mais adequada à execução de todos os movimentos corporais necessários.

Depois de terem sido delineados os contornos da coluna central, passou-se ao estudo 

formal das pernadas, que constam do Desenho 7.9. Desse estudo formal foi seleccio-

nada a que se encontra colorida a verde, dada a semelhança com as pernadas originais 

do saguaro e o equilíbrio formal quando comparado com a coluna central:

49 Despacho Normativo nº 99/89 de 27 de Outubro de 1989 , DR 248/89 - SÉRIE I, emitido pelo 
Ministério do Emprego e da Segurança Social, Aprova as Normas Reguladoras das Condições de Instalação 
e Funcionamento das Creches com Fins Lucrativos.

Desenho 7.8 Medidas gerais
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Desenho 7.9 Análise formal, pernadas
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Seguidamente, passou-se para a modelação em 3D, a qual passou a ser a forma final 

da reinterpretação do cacto saguaro para este projecto. A partir daqui pudemos definir 

com mais rigor o local e a influência na forma dos vários componentes que tornarão este 

conceito num sistema de lavatório funcional. Para uma compreensão pormenorizada de 

todos os detalhes e componentes constituintes deste sistema de lavatório, sugerimos 

a consulta dos respectivos desenhos técnicos [Apêndices A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7].

Imagem 7.3 Modelação em 3D, SolidWorks 2009, print screen

Imagem 7.4 Forma final, render
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Imagem 7.6 Componentes, render

Imagem 7.5 Acomodação dos componentes na coluna central, render

Accionador (Sistema de Interface)

Electroválvulas

Canalizações

Suporte metálico em aço INOX

Secador de ar

Doseador de sabonete
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A pernada correspondente à secagem de mãos possui na parte inferior uma saída de ar 

quente, proveniente de um secador, devidamente protegida, de forma a impedir que 

a criança introduza a mão ou os dedos, prevenindo-se assim a ocorrência de qualquer 

acidente. Para activar o sistema a criança apenas tem que colocar as mãos perto da saída 

do ar, pois um sensor detecta o movimento activando por sua vez o fluxo de ar, à seme-

lhança dos secadores convencionais.  

Na pernada correspondente à aplicação do sabonete, encontra-se no seu interior um 

doseador de sabonete liquido neutro, que a criança activa pressionando o centro da flor. 

A respectiva dose de sabonete é dispensada pelo orifício que se encontra na parte infe-

rior da pernada. No chão, recomendariamos a implantação de uma grelha para escoar 

excedentes de sabonete provenientes desta saida.

Imagem 7.7 Pernada correspondente ao secador, render

Imagem 7.8 Pernada correspondente ao doseador de sabão, render
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7.2 INTERFACE

Este conceito estabelece uma comunicação constante com a criança que o utiliza, quer 

visualmente, através de um código de cores que variam entre o azul, o verde e o verme-

lho, quer através de uma comunicação verbal, que lhe corrige um procedimento ina-

dequado ou lhe fornece um estímulo de aprovação perante um procedimento correcto. 

As recomendações  da Direcção Geral da Saúde50 - DGS - para escolas e outros estabe-

lecimentos de educação para prevenção da transmissão de doenças sublinham que as 

crianças devem ser ensinadas a lavar as mãos, usando de preferência sabonete líquido, 

esfregando-as pelo menos 20 segundos [Anexo F]. Tendo em conta estas recomenda-

ções, observaram-se os tempos de utilização do sistema de lavatório pelas crianças da 

“SOLAMI” de diferentes idades. As de 4 anos demoravam em média 20 segundos desde 

o momento em que, depois de esfregarem as mão, abriam a torneira, enxaguavam as 

mãos e a fechavam, enquanto que as crianças de 6 anos demoravam em média cerca de 

12 segundos nesta operação de enxaguamento e de fechamento da torneira.

Assim, iremos considerar 20 segundos o tempo adequado a um correcto enxaguamen-

to das mãos e posterior corte da água após terem sido esfregadas com sabonete líquido. 

Caso a criança desligue a água neste período (20 segundos), o sistema de lavatório 

transmitirá uma mensagem de elogio – Muito bem! ; Que rápido! ; Uau! . A mensagem 

verbal, é um factor determinante para estimular a receptividade da criança no processo 

de educação (CAPLAN & CAPLAN, 1974, pp.11-12). Se a criança exceder os 20 segundos, 

são imitidas mensagens de aviso de sentido correctivo – Atenção à água! ; Cuidado, não 

te esqueças de desligar! –, que alertam a criança para o facto de ter ultrapassado o tempo 

necessário e adequado para a operação. Estas mensagens não configuram um sentido 

punitivo mas sim com uma dimensão pedagógica.

 No entanto, tendo em conta a imprevisibilidade do comportamento das crianças, de-

signadamente a distração perante os estímulos visuais e auditivos, o sistema desliga 

50 Informação e recomendações para escolas e outros estabelecimentos de educação, para a pre-
venção e contenção da Gripe A (H1N1)
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automaticamente o fluxo de água decorrido 60 segundos após o seu accionamento, 

evitando assim o desperdício de água. Caso persista a utilização continuada, o sistema 

bloqueará a saída de água na pernada em questão por um pré-determinado período de 

tempo.

Desenho 7.10 Interface, tempos de utilização
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8.1 DESENVOLVIMENTO DE PROTÓTIPO

A concepção do protótipo teve como objectivos: analisar a forma, verificar as postu-

ras, as reacções e as brincadeiras das crianças quando confrontadas com o sistema de 

lavatório e analisar a efectividade do interface proposto, registando a sua inserção no 

espaço em que foi instalado, com o propósito de avaliar a sua resposta, de forma realista 

às questões e aos objectivos assumidos por este projecto. 

Procurou-se, com os meios disponíveis, corresponder da melhor forma e o mais fiel-

mente possível ao conceito proposto. Embora as técnicas e os materiais aplicados não 

sejam os mesmos que foram indicados no projecto, aproximaram-se em algumas das 

suas características à realidade idealizada, e traduzida no respectivo protótipo.

Antes de se passar para a elaboração na escala 1/1, realizou-se uma maqueta em escala 

1/5 para se verificarem os pormenores construtivos e comprovarem os aspectos relati-

vos à forma, parâmetros que a modelação digital não oferecia totalmente. Após a elabo-

ração da maqueta pôde avançar-se com maior segurança para a elaboração protótipo.

CAPÍTULO VIII : Processo de validação

Fotografia 8.1 Maqueta, escala 1/5
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Para a execução do protótipo começou-se por marcar e cortar as placas de esferovite em 

diferentes secções com as quais se constituíram os contornos básicos que deram forma 

à coluna central. Depois de coladas na ordem correcta, lixou-se a esferovite até se atingir 

o contorno desejado de acordo com as guias previamente marcadas. A coluna central 

foi dividida em duas parte, à semelhança do projecto concebido, de forma a criar-se 

uma zona de acesso aos componentes que seriam instalados no seu interior numa fase 

seguinte, funcionando a parte superior da estrutura como tampa.

Utilizou-se o mesmo processo nas placas de esferovite para se atingir a forma das per-

nadas. Para a sua fixação à coluna central, utilizou-se uma estrutura de metal, em vez 

de aplicar apenas cola, com o objectivo de fornecer maior solidez estrutural a todo o 

conjunto. Após as devidas marcações, soldaram-se tubos de metal, as chapas cortadas 

e quinadas, de maneira a que se adequassem devidamente ao interior da parte inferior 

da coluna central. Cada pernada encaixou-se no local devido da estrutura, onde foram 

depois coladas.

Terminadas as formas em esferovite passou-se ao revestimento com esponja (poliure-

tano) de 30mm de espessura dos componentes constituintes, ou seja, da parte inferior, 

da parte superior da coluna central e das três pernadas. Cortou-se a placa de esponja em 

várias tiras, que através de um processo de ajustes e colagens, foi possível revestir por 

completo todas as superfícies correspondentes. Com o auxílio de pregos, pôde esticar-

se a esponja de forma a ficar em tensão e ajustar-se aos diferentes contornos. 

No acabamento, revestiram-se toda as peças de um material esponjoso e impermeável, 

de cor verde, denominada “goma Eva”. Com este revestimento, foi possível concretizar 

os acabamentos finais de forma a dar sequência à instalação dos equipamentos e canali-

zações. Também esta fase se traduziu por um processo de ajustes e colagens complexos, 

devido à assimetria e aos contornos curvos em que se traduz a forma do protótipo.

8.2 DESCRIÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROTÓTIPO
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A instalação dos diferentes componentes funcionais foi dividida em 2 momentos:

O primeiro momento correspondeu à instalação das canalizações de entrada e de saída 

da água. Após a aplicação de silicone em todas as juntas por onde a água correrá, fixou-

se um bocal que forçará a saída da água em forma de repuxo, facilitando os movimentos 

das crianças para aceder à água. Antes de chegar ao bocal, a água atravessa um tubo de 

plástico que está ligado a uma electroválvula que controla o fluxo de água. Na base do 

sifão fixou-se um tubo flexível que conduz o escoamento da água e que facilita o ajuste 

e o acondicionamento no interior da coluna central.     

O segundo momento correspondeu às instalações eléctricas constituintes de todo o 

sistema do interface. Apenas foi possível criar uma pernada funcional, devido à falta de 

tempo e de recursos exigíveis no caso de se pretender triplicar o sistema. No entanto 

aplicaram-se todos os esforços para que esta representa-se o mais fielmente possível, o 

interface e o modus operandi idealizados. Para tal contamos com o apoio do engenheiro 

de electrónica e telecomunicações Rui Cruz que, através dos seus conhecimentos, con-

seguiu reproduzir fielmente todos parâmetros solicitados. Através da sua programação 

Desenho 8.2 Esquema das canalizações

Comando eléctrico

Água

Água usada
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[Anexo G], foi possível reproduzir os tempos de passagem de luz e de aviso que carac-

terizam este interface.

Este sistema está dividido em três funcionalidades, que se complementam no processo 

de utilização: activação e desactivação da água; variação luminosa durante o tempo es-

tipulado – passagem do azul para verde e para o vermelho respectivamente num espaço 

de 20 segundos); aviso oral caso exceda os 20 segundos de utilização. Após efectuados 

todos os testes luminosos e funcionais deste sistema [Apêndice B], instalou-se a placa 

de LED’s no topo de uma pernada (na pernada de altura intermédia) e acomodaram-se 

os restantes componentes no interior da coluna central.

Para reproduzir os efeitos de espinhos amigáveis utilizaram-se placas de «goma Eva» 

coloridas recortadas, de forma a representar formalmente algumas das suas caracter-

ísticas. Depois foram coladas aleatoriamente por toda a superfície, equilibrando visual-

mente o conjunto cromático destas reinterpretações de espinhos.

Por fim, depois da fixação de todo o conjunto numa posição estável, criou-se uma 

plataforma de metal soldada a um tubo que serviu como guia vertical, alinhando cor-

rectamente a peça e promovendo a estabilidade de todo o conjunto. Este tubo fun-

ciona como “cordão umbilical” para o exterior, pois é através dele que passam o tubo 

de escoamento, o tubo de água e o cabo de alimentação eléctrica, sem necessidade de 

recorrer a qualquer colagem, bastando fazer deslizar no orifício previamente aberto na 

parte inferior da coluna central to o conjunto de ligações.

Todo este processo foi registado em momentos chave que documentam as suas dife-

rentes etapas e constam das figuras que se seguem:
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Fotografia 8.2 Marcação das placas Fotografia 8.3 Corte Fotografia 8.4 Secções

Fotografia 8.6 Montagem das placasFotografia 8.5 Colagem Fotografia 8.7 Pormenor do espaço interior

Fotografia 8.8 Lixar a coluna Fotografia 8.9 Comparação Fotografia 8.10 Evolução da forma final da pernada

Fotografia 8.11 Suporte Fotografia 8.12 Montagem Fotografia 8.13 Suporte das pernadas
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Fotografia 8.14 Esponja Fotografia 8.16 AplicaçãoFotografia 8.15 Conjunto de tiras de esponja

Fotografia 8.17 Aplicação Fotografia 8.18 Pormenor Fotografia 8.19 Aplicação

Fotografia 8.21 Comparação Fotografia 8.22 MontagemFotografia 8.20 Aplicação

Fotografia 8.24 Revestimento Fotografia 8.25 RevestimentoFotografia 8.23 Aplicação da “goma eva”
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Fotografia 8.27 Corte Fotografia 8.28 MontagemFotografia 8.26 Aplicação da “goma Eva”

Fotografia 8.29 Interface Fotografia 8.30 Placa LEDs Fotografia 8.31 LEDs Fotografia 8.32 LEDs 

Fotografia 8.33 Esponja Fotografia 8.34 Espinhos Fotografia 8.35 Interface

Fotografia 8.36 Tubagens Fotografia 8.37 Espaço para 
os componentes

Fotografia 8.38 Tubagens e ligação eléctrica
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Fotografia 8.39 Aplicação num parque infantil
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No seguimento da elaboração do protótipo funcional, procedeu-se à análise com um 

grupo de amostra, nomeadamente crianças dos 3 aos 6 anos de idade (público alvo). 

Para tal, deslocámo-nos às instalações da “SOLAMI” e preparámos o protótipo para que 

estivesse totalmente operacional para ser utilizado correctamente pelas crianças. Foi 

instalado num dos pátios das instalações, onde havia fácil acesso a um ponto luz e uma 

saída de água e de esgoto. Depois de se verificarem todas as instalações e funcionali-

dades do protótipo convocaram-se as crianças e as educadoras.

Estiveram presentes 17 crianças e 2 educadoras. As educadoras começaram por explicar 

às crianças o objectivo da nossa visita e a necessidade da sua colaboração para testar 

o protótipo. Explicaram que era um sistema de lavatório novo e diferente daquele que 

estavam habituados a utilizar.

8.3 ANÁLISE DO PROTÓTIPO COM UM GRUPO DE AMOSTRA

Fotografia 8.40 Apresentação do protótipo às crianças



120

Sistema de lavatório - um novo interface para crianças

As crianças facilmente compreenderam o que lhes era solicitado e com o apoio das edu-

cadoras formaram pequenos grupos para que cada uma delas pudesse experimentar. 

Primeiro todas tiveram uma abordagem um pouco expectante e retraída, mas após as 

primeiras utilizações e com a observação dos outros colegas rapidamente assumiram 

uma atitude mais exploratória e divertida.

O botão de activação/desactivação colocado no topo da pernada foi facilmente lo-

calizado pelas crianças de todas as idades. Num primeiro momento a luz é apelativa e 

sugestiva para a criança. Depois de pressionarem o botão, a surpresa foi imediata pela 

constatação da activação e desactivação do fluxo de água. Verificou-se que as crianças 

rapidamente copiaram os procedimentos umas das outras, curiosas de experimentar o 

sistema, que rapidamente se tornou num motivo de brincadeira.

Fotografia 8.41 Apresentação do protótipo às crianças
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Fotografia 8.42 Experimentação das crianças



122

Sistema de lavatório - um novo interface para crianças

Fotografia 8.43 Experimentação das crianças

Fotografia 8.44 Explicação do protótipo às crianças
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Com o propósito de se proceder a uma avaliação mais pormenorizada foi pedido às 

crianças que se reagrupassem de acordo com as idades e pedido a cada uma delas 

que activassem o sistema, o que permitiu analisar individualmente as suas posturas e 

reacções. A observação centrou-se em 3 aspectos: activação/desactivação do sistema e 

consequente compreensão visual e auditiva da mensagem; acções destinadas a lavar as 

mãos; movimentos para beber água.

Iniciou-se a avaliação com uma criança de 3 anos de idade:

Fotografia 8.45 Activação do sistema

Fotografia 8.48 Postura p/ beber água

Fotografia 8.46 Enxaguar as mãos

Fotografia 8.47 Beber água
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A altura da pernada (850mm) está acessível a uma criança desta idade, no entanto ha-

vendo a possibilidade de utilizar a pernada de altura mais baixa (800mm) a criança vi-

sualizaria melhor as cores do botão de activação. Para lavar as mãos, a criança alcança 

facilmente o ponto de água, não tendo que adoptar nenhuma postura desconfortável. 

O risco de esta molhar a roupa encontra-se minimizado, porque a altura da coluna cen-

tral impede-a de se debruçar sobre a mesma, evitando-se assim que se molhe. Para be-

ber água, verificámos alguma dificuldade em alcançar o ponto de água, tendo por isso 

de se elevar. Com um esguincho de água maior, melhoraria essa mesma postura, pois, 

caso a altura da coluna central fosse mais reduzida, aumentar-se-ia o risco de a criança 

se molhar e de as crianças mais velhas assumirem uma postura mais inclinada e descon-

fortável.

A mensagem visual da passagem das cores passou um pouco despercebida, enquanto a 

mensagem auditiva – Cuidado, não te esqueças de desligar a água! – mostrou ter um im-

pacto mais persuasivo, levando a criança a procurar desligar a água rapidamente. Após 

a percepção da existência de uma mensagem de aviso, a criança passou a ter mais aten-

ção ao tempo de utilização, sendo a mensagem sublinhada pelas restantes crianças, 

incentivando-a a desligar a água quando a mensagem surgia. O aviso surtiu um efeito 

de responsabilização que a criança identificou facilmente, adoptando uma atitude mais 

atenta na utilização do sistema de lavatório.

Passou-se à análise de utilização do sistema de lavatório por uma criança de 4 anos:

Fotografia 8.50 Postura p/ a activaçãoFotografia 8.49 Activação do sistema
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A pernada e respectivo botão de activação/desactivação encontram-se a uma altura 

ideal para a criança. A constatação das cores emitidas elevou o seu nível de atenção e o 

impacto da mudança de cores foi maior do que aquele que foi registado com a criança 

de 3 anos. A mensagem auditiva também mostrou ter um impacto determinante no 

incentivo para a criança desligar a água. As posturas adoptadas e o alcance ao ponto de 

água mostraram-se correctos e, portanto, de fácil acesso. O risco de a criança se molhar 

também se mostra minimizado, dada a altura da coluna central. 

Seguiu-se a utilização por uma criança de 5 anos:

Fotografia 8.52 Postura p/ beber águaFotografia 8.51 Enxaguar as mãos

Fotografia  8.53 Activação do sistema Fotografia 8.54 Enxaguar as mãos
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Também esta altura do botão de activação/desactivação parece ser ideal para esta idade. 

A altura da criança permite visualizar o botão e consequentemente interpretar a sua 

informação. A postura para lavar as mãos ocorre naturalmente, não exigindo qualquer 

movimento inadequado ou desconfortável. A mensagem auditiva, tal como as crianças 

anteriores, serviu como motivação de um comportamento adequado.

Passou-se finalmente à análise de utilização por uma criança de 6 anos:

Foi pedido à criança que simulasse a activação/desactivação da água na pernada mais 

alta e constatou-se que esta se encontra numa altura ideal para crianças mais altas. A 

Fotografia 8.55 Enxaguar as mãos Fotografia 8.56 Postura para beber água

Fotografia 8.57 Activar o sistema Fotografia 8.58 Enxaguar as mãos Fotografia 8.59 Postura p/ beber
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comunicação visual e auditiva foi observada mais atentamente pela criança, que se 

monstrou mais activa e ágil em todos os movimentos. As posturas adoptadas para lavar 

as mãos e para beber água não lhe exigiram qualquer esforço. Sendo uma criança per-

tencente a uma faixa etária mais elevada, pôde verificar-se uma maior maturidade na 

utilização operacional deste sistema de lavatório. 

As flores coloridas laterais onde supostamente se localizam as funcionalidades de seca-

dor e de doseador de sabonete encontram-se a uma altura razoável para as crianças de 

todas as idades, embora as crianças mais altas tenham que se debruçar um pouco para 

chegarem aos orifícios de saída.

Todo o sistema de lavatório encontra-se revestido com materiais que apelam ao toque 

e à curiosidade das crianças. Entre o pressionar e o agarrar, os “espinhos” coloridos susci-

taram interesse significativo e demorada atenção por parte das crianças.

Fotografia 8.60 Simulação de utilização conjunta
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Consideramos que a experimentação do modelo foi frutuosa, tendo sido possível al-

cançar os objectivos estipulados para a análise do protótipo. As crianças mostraram-

se satisfeitas e rapidamente evoluíram de uma fase de exploração para uma fase de 

brincadeira, motivada pela presença da água. Confrontadas com um objecto diferente 

daquele que normalmente utilizam no seu quotidiano, mostraram-se activas e coope-

rantes, mesmo quando confrontadas com um sistema que lhes exigiu uma revisão do 

seu modus operandi. 

Ergonomicamente, a forma revelou ser equilibrada, tendo em consideração as idades 

alvo para este projecto, pois nenhuma criança se mostrou impossibilitada de executar 

qualquer tipo de operação.

As crianças adaptaram-se facilmente a este novo sistema de lavatório e aperceberam-se 

de que existia uma comunicação consoante as suas acções. A mensagem auditiva reve-

lou ter mais influência no seu comportamento do que a mensagem visual, no entanto, a 

atenção das crianças acabou por fixar-se nos dois tipos de estímulo, não devendo assim 

descartar-se qualquer deles. Ambos se complementam no processo de educação aqui 

transmitido. 

Por outro lado, os elementos visuais, tal como os “espinhos” e as “flores”, revelaram-se ser 

um motivo de exploração sensorial para a maioria das crianças. Todas mostraram von-

Fotografia 8.61 Experimentação sensorial
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tade de os tocar, considerando-se assim que a utilização de materiais flexíveis teve um 

impacto positivo na sua abordagem a este novo sistema de lavatório.

Ficou em falta a análise funcional do sistema de secagem de mãos e do sistema de 

doseador de sabonete e de todas as posturas inerentes à sua utilização. No entanto, foi 

possível verificar alguns elementos essenciais para essa mesma análise, como a altura 

dos botões correspondes à activação do doseador de sabonete e de secagem, e respec-

tivos orifícios de saída. 

A utilização do novo sistema de lavatório por três crianças em simultâneo revelaria uma 

maior diversidade e riqueza de comportamentos, que não puderam nesta fase ser avali-

ados, em virtude de apenas se ter podido reproduzir um sistema de activação.
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9.1 VERIFICAÇÃO DA HIPÓTESE

Hipótese: projectar um sistema de lavatório para crianças dos 3 aos 6 anos para 
ser utilizado em parques infantis ou em recreios de infantários, que ultrapasse o 
conceito tradicional e estimule o desenvolvimento cognitivo, através de uma ex-
periência interactiva.

No início da investigação, foi formulada esta hipótese de forma a poder contribuir para 

a resolução das questões de investigação e atingir os objectivos estipulados. Sendo 

esta uma dissertação de vertente prática, o desenvolvimento do projecto e a posterior 

análise funcional do protótipo junto de uma amostra do público-alvo teve particular 

importância, conjuntamente com o enquadramento teórico, as entrevistas e as diversas 

pesquisas. Todo o processo de investigação, permitiu validar o projecto e responder às 

seguintes questões de investigação:

- Será positivo potenciar nas crianças o desenvolvimento de brincadeiras através 

da interacção com o sistema de lavatório?

A actividade lúdica faz parte do normal crescimento e desenvolvimento das crianças. 

Através das brincadeiras, as crianças conhecem-se a si mesmas e ao mundo que as ro-

deia. Como refere Brown citado no Capítulo III (3.3 Brincar e a sua importância), não 

brincar pode causar efeitos nefastos no seu futuro. Apesar do conceito de “brincar” ser 

ainda vago, podem dividir-se as brincadeiras em diferentes tipos e características, como 

as sugeridas por Smith: brincadeiras físicas, brincadeiras com objectos, brincadeiras de 

fantasia. As brincadeiras físicas (saltar, trepar, correr) promovem um conveniente desen-

volvimento muscular, resistência, força e gestão dos movimentos, aliadas muitas vezes 

a uma forte componente social em que estão implícitos os contactos com outras crian-

ças. O carácter social de algumas brincadeiras implica recompensas imprescindíveis na 

criação de um sentido social, de cooperação e de altruísmo. As brincadeiras com objec-

tos, que resultam sempre de uma interacção com estes, permitem à criança vivenciar 

experiências que só ela compreende na maneira como explora e apreende o objecto e 

o espaço que a rodeia. Nas brincadeiras de fantasia a criança explora a sua imaginação 

trocando mentalmente uma realidade por outra. Este tipo de actividade lúdica apre-

senta inúmeros benefícios nos domínios do desenvolvimento cognitivo e social.

CAPÍTULO IX : Conclusões e recomendações
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Através de brincadeiras físicas, as crianças interagiram com sistema de lavatório desen-

volvido e brincaram umas com as outras, o que contribuiu para fomentar relações soci-

ais. A aplicação de materiais flexíveis e apelativos ao toque, acompanhados de elemen-

tos decorativos sugestivos, demonstrou ter um efeito de curiosidade e de surpresa nas 

crianças incitando o desejo de experimentarem um novo tipo de sensação pelo tacto. 

Este tipo de sensações, como pudemos verificar nos estudos teóricos, é o fundamento 

do conhecimento do mundo material, da motivação de sentimentos e de emoções es-

senciais para o desenvolvimento da criança. As brincadeiras cognitivas foram estimula-

das através da abordagem que cada criança estabeleceu com a forma e com o interface, 

encaminhada pela sua curiosidade perante os estímulos luminosos e as mensagens ver-

bais emitidas pelo sistema de lavatório. 

Deste modo, e através da análise do protótipo com o grupo de amostra, pôde-se veri-

ficar que o sistema de lavatório desenvolvido permitia às crianças vivenciarem novas 

experiências, suscitando o desenvolvimento de diversos tipos de brincadeiras. 

Tendo em conta as vantagens decorrentes desta actividade lúdica (brincar), pudemos 

concluir que será positivo suscitar nas crianças o desenvolvimento de brincadeiras 

através da interacção com o sistema de lavatório, com o objectivo das mesmas activa-

rem plenamente as suas potencialidades para crescerem, aprenderem e para se desen-

volverem física, intelectual e socialmente.

- Poderá a criança ao interagir com um equipamento associado a uma função de 

higiene, através de um novo interface, enriquecer o seu sentido de curiosidade e 

desenvolver através dessa utilização uma dimensão cognitiva?

Sabe-se hoje a importância de se preservar a água para consumo humano, pois o pla-

neta apesar de ser maioritariamente constituído por água, apenas uma pequena porção 

dessa água é adequada para consumo humano e tem de ser distribuída pelos diversos 

sectores que compõem a sociedade. Se a tudo isto juntarmos o crescente aumento da 

população mundial, facilmente nos aperceberemos que é urgente preservar este bem 
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precioso e alertar as pessoas para um uso mais consciente deste recurso. Como refere 

Hardin citado no capítulo III (3.1 O estado da água), só através da educação se pode con-

sciencializar as pessoas para as consequências e para as implicações que a sua utilização 

irresponsável poderá acarretar no futuro. 

A necessidade de uma maior consciência ecológica foi o ponto de partida para o de-

senvolvimento deste sistema de lavatório que não só cumpre as funções de higiene 

que geralmente lhe estão associadas, como viabiliza a implementação de estratégias 

pedagógicas vocacionadas para a utilização consciente da água. 

Através da sua forma – o cacto –(vide capítulo VII) planta que se adapta a ambientes 

secos e que possui a capacidade fisiológica de conservar a água, a criança poderá mais 

facilmente estabelecer uma relação lúdico - pedagógica entre utilizar o cacto (sistema 

de lavatório) e o não desperdício de água. 

O facto de este sistema de lavatório, através de uma experiência interactiva, comunicar 

visual e verbalmente (através dos botões luminosos e de mensagens verbais) com os 

utilizadores, revelou possuir características que levam a criança a prestar atenção ao 

que lhe é transmitido e actuar correctamente. No entanto, a presença da água durante 

o processo de operação é um elemento que não deixa a criança indiferente e que leva 

a que a sua atenção por vezes se disperse. Contudo, quer por influências das restantes 

crianças, quer por um simples processo de imitação, enquanto opera no sistema de la-

vatório, acaba sempre por assumir uma atitude responsável e pró-activa, desligando a 

água após a mensagem de aviso.

Esta reacção por parte da criança configura, como se pretende, uma maior responsabili-

dade na utilização do sistema de lavatório e permite transmitir esse sentido de respon-

sabilidade de criança para criança, complementando a intervenção das educadoras. 

Verificou-se assim que através deste novo interface a criança pôde compreender uma 

mensagem educativa enquanto interagiu com o sistema de lavatório, agindo conforme 

o que era expectável. 
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- As crianças conseguirão explorar na totalidade o sistema final?

No desenvolvimento do projecto deste sistema de lavatório foram ponderadas as a-

dequadas referências antropométricas e ergonómicas que permitissem às crianças in-

seridas na faixa etária estipulada, explorar as características e funcionalidades do novo 

equipamento, as quais foram analisadas no protótipo com o grupo de amostra. As crian-

ças não mostraram dificuldades em explorar o sistema de interface embora inicialmente 

revelassem alguma perplexidade, rapidamente ultrapassada pelo seu sentido de desco-

berta e por imitação das outras crianças. 

Assim, pudemos concluir que um sistema de lavatório com características semelhantes 

às apresentadas neste projecto, é relevante para uma melhor educação das questões 

ambientais nas crianças e um elemento enriquecedor no seu processo de desenvolvi-

mento humano.
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9.2 BENEFÍCIOS DECORRENTES DA INVESTIGAÇÃO

Do trajecto da investigação resultaram os benefícios que passamos a enunciar:

- Evidenciou-se a possibilidade de transformar um sistema de lavatório, sem prejuízo 

da sua dimensão higiénica, num equipamento pedagógico através de um novo inter-

face, demonstrando-se como o design pode contribuir para desenvolver a educação 

ambiental da criança;

- Contribuiu-se para o desenvolvimento de uma nova atitude ecológica por parte das 

crianças e por parte das pessoas que intervêm na sua educação ambiental.

- Incentivou-se o desenvolvimento cognitivo, físico e social das crianças através de uma 

experiência interactiva com o equipamento;

- Mostrou-se que é possível criar um sistema de lavatório com parâmetros de exigência 

higiénica e funcional, a partir de materiais mais maleáveis e ergonomicamente mais 

adequados às crianças.

- Desenvolveu-se uma alternativa aos sistemas de lavatório actuais. Os infantários, os 

municípios e outras entidades, poderão optar por este tipo de equipamento nos seus 

espaços públicos ou privados.
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Esta investigação confrontou-se com alguns factores adversos no seu decurso, a saber:

- A impossibilidade de construir em triplicado o sistema de interface, assim como a 

uma redução de algumas funcionalidades do sistema de lavatório projectado, inviabi-

lizaram a análise e a validação do protótipo de acordo com os parâmetros idealizados 

no desenvolvimento do projecto;

- A falta de apoio financeiro para a elaboração do protótipo, quer para a aquisição 

dos materiais, quer dos equipamentos, conduziu necessariamente à prototipagem de 

apenas algumas das funcionalidades do sistema de lavatório;

- Face à dificuldade de comprar alguns dos materiais idealizados para a execução deste 

projecto, houve que recorrer a outros, com características idênticas. Esta circuns-tância 

não permitiu verificar, e consequentemente validar, se os materiais inicialmente prop-

ostos seriam de facto os mais apropriados para o protótipo.

- Tratando-se do desenvolvimento de um protótipo não foi possivel aprofundar aspec-

tos de definição e de concepção de produto, designadamente os que se relacionam 

com a produção, a instalação e a manutenção, os quais poderão vir a ser considerados 

num futuro projecto de desenvolvimento do produto.

9.3 FACTORES CRÍTICOS NO DECURSO DA INVESTIGAÇÃO
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9.4 RECOMENDAÇÕES

Para futuras investigações no âmbito do design, tendo as crianças como público-alvo, 

seguem-se algumas recomendações que visam dar continuidade a esta investigação e 

orientar pesquisas futuras:

- Os sistemas de lavatório deveriam ter em conta a utilização de sistemas de interface 

mais adequados para as crianças, quer a nível ergonómico, quer a nível de comunicação 

integrada, incorporando à função prática uma função pedagógica;

- Deveriam passar a ser considerados na concepção dos sistemas de lavatório, materiais 

flexíveis e apelativos ao tacto (ao invés de materiais rígidos como a porcelana ou os 

metais) de modo a evitar riscos desnecessários aos utilizadores, em caso de queda ou 

contusão. A outra razão plausível é a de proporcionarem uma maior e melhor experiên-

cia sensorial.

- Era importante realizar e verificar o sistema de lavatório com os três sistemas de inter-

face funcionais (com a totalidade das mensagens), e analisar os seus efeitos no compor-

tamento das três crianças quando, em simultâneo, utilizam este sistema de lavatório.

- O desenvolvimento de novos tipos de interface, com uma comunicação diferente e/ou 

outro modus operandi, que promovam novas experiências interactivas com as crianças 

durante a utilização de um lavatório;

- Partindo da experiência dos novos interfaces aplicados ao sistema de lavatório, seria 

interessante verificar se este tipo de interfaces seria também aplicável a outros equipa-

mentos sanitários e até que ponto se justifica ou é oportuno.
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