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EDITORIAL
Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos no nosso Symposium, tivemos a
participação de colegas pesquisadores vindos de várias partes do mundo incluindo nosso Brasil,
nosso vizinho Chile, e também Austrália, Espanha, USA e Japão.
O 2019 IAPS Symposium Ageing in Place in a World of Inequalities: How to Design Healthy Cities for
All foi realizado entre os dias 27 à 30 de novembro de 2019 no Brasil, na cidade de Pelotas. O
evento foi promovido pela IAPS Environment and Gerontology Network. A Faculdade de Arquitetura
e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) no Brasil sediou o evento com os
seguintes apoios: IAPS (Internacional Association of People Environment Studies); Projeto
PlaceAge; Laboratório de Estudos Comportamentais da UFPel; e Programa de Pós- Graduação
em Arquitetura e Urbanismo da UFPel. O Simpósio também foi promovido pelo Centre for
Healthy Cities, Ageing and Citizenship Project, o qual faz parte do Programa Institucional de
Internacionalização da UFPel – CAPES PRINT. Dentro dessa temática, foram convidados
acadêmicos, pesquisadores, proﬁssionais e alunos a participar conosco desse encontro, a ﬁm
de discutir como planejar cidades saudáveis para todas as gerações, respondendo aos
diferentes impactos ambientais, sociais, culturais e econômicos.
Neste livro você encontra todos os resumos expandidos dos trabalhos aprovados nesse
Symposium. Os resumos foram publicados no idioma enviado pelos autores, e todas as
informações e imagens nos trabalhos são de total responsabilidade dos autores. Aproveito e
convido a todos a fazerem parte da IAPS Environment and Gerontology Network. Para fazer
parte, por favor, entre em contato comigo que iremos cadastrar vocês na nossa rede.
Muito Obrigada e desejo uma boa leitura a todos,
Profa. Dra. Adriana Portella - Contato: adrianaportella@yahoo.com.br
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas, Brasil
Initially, I would like to thank everyone for attending our Symposium, we had the participation of
fellow researchers from various parts of the world including our Brazil, our neighbor Chile, and
also Australia, Spain, USA and Japan.
The 2019 IAPS Symposium Ageing in Place in a World of Inequalities: How to Design Healthy
Cities for All was held from 27 to 30 November 2019 in Brazil, in the city of Pelotas. The event
was promoted by the IAPS Environment and Gerontology Network. The School of Architecture
and Urbanism of the Federal University of Pelotas (UFPel) in Brazil hosted the event with the
following support: IAPS (International Association of People Environment Studies); PlaceAge
Project; Behavioral Studies Laboratory at UFPel; and Postgraduate Program in Architecture and
Urbanism at UFPel. The Symposium was also promoted by the Centre for Healthy Cities, Ageing
and Citizenship Project, which is part of UFPel's Institutional Internationalization Program CAPES PRINT. Within this theme, academics, researchers, professionals and students were
invited to participate with us in this event, in order to discuss how to plan healthy cities for all
generations, responding to diﬀerent environmental, social, cultural and economic impacts.
In this book you will ﬁnd all the abstracts of the works approved in this Symposium. The abstracts
were published in the language sent by the authors, and all information and images in the works are
the sole responsibility of the authors. I invite everyone to be part of the IAPS Environment and
Gerontology Network. To join, please contact me and we will register you on our network.
Thank you very much and I wish you all a good reading,
Prof Dr Adriana Portella - Contact: adrianaportella@yahoo.com.br
School of Architecture and Urbanism, Federal University of Pelotas, Brazil

Professors Hartmut and Isolda Gunther
IAPS Symposium Keynote Speakers
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INTRODUÇÃO
Ao longo da história, a evolução da sociedade resultou na modificação da sua forma de ocupação do território,
afetando diretamente o processo de formação das cidades. Além das transformações na estrutura do espaço
urbano, no período pós-moderno voltam a ser discutidas as mudanças no significado do Espaço Público (EP)
para o indivíduo, de modo que o Espaço Livre (EL) é alavanca como espaço de convivência (ALMEIDA, 2001).
De acordo com Almeida (2001), a falta de diversidade e a divisão funcional do EP alteram a sua forma de
apropriação pelo indivíduo, removendo seu caráter social de encontro e interação urbana. Em conjunto a isso,
é apontado por Gehl (2013), a inserção de projetos urbanos sem conexão com o contexto histórico e cultural,
que tem como base a monofuncionalidade e elementos que não priorizam a vida em sociedade e afastam o
indivíduo do EP.
Mais do que um agente modelador da cidade, o EP é o ambiente onde a democracia acontece, propiciando o
encontro, a interação social, política e econômica, gerando trocas, conflitos e disputas. Carrión (2007) esclarece
seu papel social, tratando a cidade como um conjunto de EP que possibilitam a vida coletiva, onde o indivíduo,
em contato com outros pode construir a tolerância. Os Espaços Públicos Livres (EPL) são os mais associados
à vida urbana, à imagem da cidade, locais de conflitos e acordos, de permanência ou circulação, da
biodiversidade e da sociodiversidade. “A qualidade de vida de uma cidade é, e sempre será, medida pela
dimensão da vida coletiva, que é expressa nos seus espaços públicos dispostos democraticamente pela cidade,
seja no parque, na praça, na praia ou mesmo na rua” (GATTI, 2013, pag. 09).
Portanto, o EP se configura como um componente fundamental para a organização da vida coletiva e para a
representação cultural e política da sociedade, oferecendo ao indivíduo “la oportunidad de la relación y del
encuentro, es un conjunto de lugares y situaciones en las cuales las personas se sienten identificadas y en
propiedad para expresar allí su faceta comunitaria” (SALAZAR , 2010, p. 32).
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Nesse contexto, a expressão através da arte pode fazer o papel de interpretar a sociedade contemporânea,
formando cidadãos com senso crítico para a compreensão do mundo e de sua condição social (PALLAMIN;
LUDEMANN, 2002), além de ressignificar os EP, aproximando os indivíduos e facilitando a criação de um
vínculo que leva a apropriação. No entanto, diante da desvalorização e transformação da cultura em produto,
o EP, antes palco de manifestações culturais, começa a perder o vínculo que possuía com o indivíduo
(PALLAMIN; LUDEMANN, 2002). Mais do que intervenções urbanas pontuais, a oferta do EP como mediador
cultural carece de diálogo com o entorno. (FONSECA, 2012). As relações contemporâneas do indivíduo com o
EP abrem espaço para a indiferença e para a desigualdade social, econômica e cultural, perdendo sentido
como local de convívio. Diante disso, surge uma necessidade de intervenção nos EP, atuando de forma crítica
ao construir vínculos mais permanentes com a sociedade (PALLAMIN; LUDEMANN, 2002).
Diante disso, a valorização dos EP como espaços de convívio e interação torna-se essencial para o
desenvolvimento da sociedade moderna, e se fortalece quando tem como base a inserção da cultura e da
identidade local nesses espaços (KOHLSDORF, 1996). Sendo assim, pode-se afirmar que o eixo da cidade
deve ser o EP, não o privado, o coletivo e não o individual, já que uma cidade melhor é aquela que multiplica
as possibilidades da vida comunitária, estimulando o convívio e a ocupação do espaço urbano por todos os
indivíduos. Percebe-se que para uma real valorização dos espaços públicos, as estratégias deveriam
fundamentar-se na “recuperação da dimensão simbólica” da cidade (CALDEIRA, 2007, p. 35).
Com base nos pressupostos acima destacados, este trabalho tem por objetivo compreender a relação entre os
EPL e a vida comunitária na cidade de Nova Prata propondo um estudo dos espaços livres na cidade que
prime pela distribuição homogênea na cidade e como forma de criar possibilidade para o desenvolvimento de
um sistema de espaços livres públicos para o município, promovendo a integração e articulação entre essas
áreas e as atividades que nelas acontecem. Ressalta-se que serão apresentados aqui as análises diagnósticas
desenvolvidas durante o trabalho final de graduação que tem por objetivo propor espaços de convívio aos
moradores da cidade.
MÉTODO DA ANÁLISE
Com o intuito de se aproximar da temática, inicialmente foi realizado um levantamento bibliográfico de livros,
teses, dissertações e artigos que fizessem referência à temática de sistemas de espaços livres e de espaços
culturais como mediadores do espaço público. Neste processo, buscou-se destacar as problemáticas da
transformação das relações do indivíduo com o espaço público, e como essas mudanças vêm o afastando do
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convívio social; da importância do espaço público dentro do meio urbano; e de como a valorização da cultura
influencia na apropriação do espaço público pela população através do crescimento de um vínculo afetivo.
Juntamente com as análises teóricas, foram levantados dados relevantes sobre a história e cultura local do
munício estudado, o que resultou em um conhecimento aprofundado das necessidade da cidade de Nova
Prata/RS.
Posteriormente, foram levantados dados, mapas e arquivos digitais, traduzidos em mapas temáticos que
formaram o diagnóstico da cidade, com o intuito de compreender as relações de uso dos espaços públicos que
acontecem hoje, identificar áreas em potencial para a intervenção e garantir subsídio para o traçado de um
plano de espaços livres.
Por fim, a partir das análises do diagnóstico, das necessidades e potencialidades da cidade, foi proposto um
plano de espaços livres conectando a cidade como um todo, ou seja, diretrizes norteadoras ao desenvolvimento
de um sistema de espaços livres conectados a cidade, que buscaram apoio em questões culturais e na memória
do local.
DISCUSSÃO
Nova Prata localiza-se na serra gaúcha, próximo a Caxias do Sul e possui aproximadamente 26.000 habitantes.
A cidade é carente de infraestrutura para os EL, que por falta de manutenção acabam degradando-se e caindo
no desuso. Em decorrência do abandono, estes espaços conformaram-se como vazios urbanos excluídos do
cotidiano da população e que atualmente vem sofrendo uma pressão do mercado para sua ocupação.
Além disso, observa-se que a cidade se caracteriza pela forte presença da cultura local como forma de
representação da identidade da população e resguardo de sua memória (Figura 1). O poder público municipal
oferta aos munícipes grande quantidade de atividades culturais, tais como dança, teatro, capoeira, canto, coral,
entre outros. Além disso, existem grupos independentes que são auxiliados pela prefeitura por meio de locais
para ensaios e contratação de professores. As atividades desenvolvidas por esses grupos ocorrem, muitas
vezes, em locais abertos, convidando a população a participar e interagir com os artistas.
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Figura 1: Mosaico de fotos de eventos culturais na cidade. Fonte: Kleber Bortoli, 2018.
Apesar da carência em EPL com infraestrutura adequada, a população se envolve na promoção de diversas
atividades de âmbito cultural, adaptando os espaços existentes para apresentação de grupos locais de
capoeira, dança, teatro e bandas; para a realização de feiras de produtores e artesão locais; para eventos
anuais, como o Festival Internacional do Folclore e para eventos Pntuais, como o Festival de Verão, em que
são promovidas atividades nos espaços públicos da cidade que incentivam a interação entre a população e a
vivência da cultura local (Figura 2).
Com base na estratégia proposta, na análise dos mapas produzidos e das informações coletadas, foi possível
identificar que: (a) de forma geral, a distribuição de terrenos destinados à áreas verdes, ou seja, EPL, ocorre
de maneira homogênea atendendo quase toda a população, no entanto, em sua maioria, essas áreas não
recebem hoje o tratamento para atender a demanda da população por áreas de lazer e convívio; (b)foram
identificados sete EPL com características de praças, dentre as quais somente uma – a praça central– possui
equipamentos, demarcações de piso, iluminação e acessibilidade adequados e recebe manutenção; (c) ao
analisar os raios de caminhabilidade entre espaços públicos (500 e 1000 m) estabelecidos pelos autores
Alexander (2013) e Tompson (2002), foi possível identificar zonas com ocupações residenciais, comerciais,
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mistas ou institucionais que possuem hoje uma carência de espaços públicos livres (Figura 3).

Figura 2: Mosaico de fotos de eventos culturais na cidade, respectivamente: Festival de Música, Festival de
Verão e Festival Internacional do Folclore. Fonte: Kleber Bortoli, 2018.

Figura 3: Mapa de EPL (praças) da cidade. Fonte: produzido pela autora, 2019.
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Diante disso, a partir do desenvolvimento de um mapa síntese da cidade (Figura 4), foi possível identificar quais
as áreas com maior potencial de internveção, a partir da inserção de novos EPL, ou mesmo com a
requalificação dos EPL existentes. Além, a partir da leitura do território e do entendimento das dinâmicas que
caracterizam a cidade, foi possível identificar problemáticas e potencialidades que nortearam o
desenvolvimento das diretrizes da escala macro.

Figura 4: Mapa Síntese do diagnóstico da cidade. Fonte: produzido pela autora, 2019.
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RESULTADOS
Diante dasconclusões apresentadas, são propostas diretrizes gerais (Figura 5) de intervenção na escala
urbana para a implantação de um sistema de espaços livres que integre as atividades cotidianas de lazer, aos
espaços livres onde acontecem interações culturais, além dos espaços onde ocorre o ensino e as práticas
artísticas da cidade, com o intuito de aproximar a população dessa temática, reforçando o sentimento de
pertencimento, amemória local e Ampliando as possibilidades de apropriação da população sobre o espaço
público.As diretrizes foram divididas em temáticas, sendo Elas: MOBILIDADE Melhorar a infraestrutura dos
passeios públicos garantindo a priorização do pedestre na circulação através da readequação e padronização
das calçadas e vias de acordo com os perfis viários propostos. Oferecer opções de transporte alternativo
através da implantação de ciclovias, garantindo a segurança dos usuários através do estabelecimento de
hierarquia nos meios de transporte. Ampliar o alcance do transporte público, com a inserção de novas rotas e
pontos de ônibus, com o intuito de garantir o acesso da população ao Sistema de Espaços Livres e ao
equipamentos culturais.
Acesso ao Epl: Garantir uma distribuição homogênea dos EPL na cidade de modo a atender à toda a
população - respeitando os raios de caminhabilidade propostos por Alexander (2003), e realizando intervenções
pontuais nos espaços que ficarem fora desses raios: parklets, pequenas instalações públicas em lotes
subutilizados. Dar suporte a esfera pública e de convívio, implantando espaços que incentivem o convívio social,
as práticas culturais, de lazer e esporte. Incentivar a apropriação dos EL pelos moradores através da inserção
da cultura local no EP.
Cultura Local: Oferecer estrutura física pra os EL que já recebem as atividades culturais da cidade.Estabelecer
uma relação entre as atividades de ensino artístico e culturais e a população local através da inserção de um
edifício cultural que se integre as atividades urbanas do cotidiano na área central da cidade.
CONCLUSÕES
Por fim, com base no estudo realizado, foi possível identificar a necessidade por uma mudança nas políticas
de intervenção urbana, retomando o EP como um espaço de socialização, de manutenção da memória e da
cultura local, de encontro e de expressão. É necessário agir no resgate da qualidade urbana e da identidade
local, através de espaços que se moldem em conexão com o contexto histórico e cultural da cidade, de modo
a resgatar a importância do espaço público dentro da vida em sociedade. A forte presença da cultura local é
34

Memória, Identidade e Sentido de Lugar

um potencial que pode ser abordado no EPL com o intuito de ressignificar o meio urbano perante a população,
reaproximando-a e incentivando o convívio social, além de reforçar o vínculo da população com a cultura e
fortalecer a identidade local. Dessa forma, acredita- se que propostas para a construção de um sistema de
espaços livres que prime por tais valores, possa auxiliar na construção de uma cidade mais viva, democrática
e consciente de sua memória e de sua relação com o lugar.

Figura 5: Mapa Síntese da proposta. Fonte: produzido pela autora, 2019
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O DESENHO URBANO E O ENVELHECIMENTO POPULACIONAL: REFLEXÕES SOBRE
O PLANO PILOTO DE BRASÍLIA
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INTRODUÇÃO
A questão do envelhecimento populacional de forma autônoma e sustentável e suas relações com o espaço
urbano envolvem múltiplas perspectivas. Para se esclarecer questões de envelhecimento ligadas à renovação
urbana, serão primeiramente especificados os conceitos presentes nas duas premissas. “velhice e
envelhecimento”; são dois conceitos que não são claramente definidos sociologicamente ou cientificamente.
A velhice é frequentemente tratada como uma fase da vida, um estado estático, enquanto envelhecimento é
um processo, um fenômeno dinâmico e contínuo. A extensão da expectativa da vida é constantemente
alimentada por novas pesquisas médicas, progressões socioeconômicas, melhora das condições sanitárias,
acesso à tecnologia da informação. Portanto, o número de idosos aumenta progressivamente. Tratando-se do
Plano Piloto de Brasília, faz-se necessário compreender, preliminarmente, a relação entre as práticas de
estruturação, transformação e apropriação do território e as dimensões sociais, psicológicas e
comportamentais, sempre sob a ótica da terceira idade.
A partir dessa perspectiva, analisa-se a relação da população idosa em crescimento nas superquadras
tradicionais de Brasília e o espaço urbano existente, traçando-se um panorama do peso do papel do desenho
urbano na inclusão do idoso na vida comunitária, reconhecendo suas preferencias e necessidades e
respeitando-se o estilo de vida adotado por aquela comunidade. Assim, procura-se delinear possíveis conexões
entre o momento histórico e social no qual a cidade foi planejada e as condições atuais do espaço urbano, para
então lançar questionamentos e proposições acerca dos impasses e desafios para o planejamento futuro e da
presente adaptação da cidade às demandas da população idosa, de acordo com legislação específica.
Como conclusão, propõe-se a reflexão sobre alguns aspectos dos arranjos urbanos do projeto do Plano Piloto,
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assim como um debate sobre elementos que tornam a cidade mais amigável ao idoso, incluindo itens que
impactam na autonomia e independência, saúde e bem-estar, conectividade social e segurança.
METODOLOGIA
Ao determinar-se que seria essencial entender os conceitos fundamentais para a compreensão do tema
estudado, foi estabelecido um marco teórico-metodológico, que envolve o levantamento de textos históricos e
revisões de literatura, de maneira a posteriormente, mediar estas informações com uma pesquisa empírica.
Em primeiro lugar, a intenção é descrever o marco histórico no qual o planejamento da cidade se desenvolveu;
quais eram os conceitos aplicados naquele determinado momento, e os elementos e utopias que ilustravam a
tentativa de estabelecer parâmetros que fariam parte do cotidiano da vida na cidade e suas relações sociais e
econômicas. Para isso, será consultada bibliografia especifica que descreve as intenções do projeto do Plano
Piloto, além de textos que auxiliem na análise crítica dos elementos adotados nos projetos urbanos
desenvolvidos após a segunda guerra mundial, baseados em paradigmas modernistas estabelecidos pelo
CIAM – Congresso Internacional de Arquitetura Moderna, em 1920.
Após esse entendimento, será feita uma comparação entre a intenção e variáveis pensadas por Lucio Costa
para o cotidiano e a comunidade no Plano Piloto e alguns parâmetros que hoje se aplicam nos conceitos
contemporâneos de planejamento urbano, baseados em literatura relevante.
A análise da área de estudo será complementada por avaliações coletadas através da verificação de dados
secundários compilados na CODEPLAN Companhia de Planejamento do Distrito Federal – mais
especificamente:
• PDAD Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios
• “Perfil dos Idosos no Distrito Federal segundo as Regiões Administrativas” – (2013)
• Projeção Populacional do IBGE – 2013-2030 – Uma breve análise do panorama no DF (2013).
A abordagem qualitativa foi a opção metodológica escolhida para viabilizar a investigação em relação às
relações do indivíduo com o espaço urbano, permitindo o reconhecimento de necessidades individuais e
possibilitando a coleta de impressões pessoais. Um questionário será aplicado, levando em conta uma
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amostragem de idosos residentes no Plano Piloto – Asa Sul, com o objetivo de avaliar as necessidades dos
idosos no espaço urbano de circulação, conforme Hunt (1991 apud Dorneles; Ely; Pedroso, 2006),
classificando-as em:
Necessidades físicas: Relacionadas à saúde física, segurança e conforto dos indivíduos no espaço urbano,
apresentando-se livre de obstáculos e de fácil manutenção a fim de evitar acidentes.
Necessidades informativas: Relacionadas ao modo como a informação sobre o meio no qual estão inseridos é
processada. A percepção (processo de obter ou receber a informação do ambiente) e a cognição (representa
o modo como a pessoa organiza a informação recebida) são identificados como aspectos importantes para o
processamento da informação. Deve-se considerar neste item as dificuldades visuais, por exemplo.
Necessidades sociais: Referem-se à promoção do controle da privacidade ou interação social, dizendo respeito
ao significado atribuído pelo idoso ao espaço público pelo qual circula. As mudanças características da vida
urbana, representando também, um fator significativo de identidade das cidades, o que contribui para a sua
estruturação.
Além desses aspectos, serão avaliados itens relativos a conforto acústico e térmico, paisagem e escala urbana,
continuidade e ocupação do espaço público, ergonomia e segurança.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa e o questionário já foram submetidos à base nacional e unificada de registros de pesquisa
Plataforma Brasil – Ministério da Saúde e ao Comitê de Ética do Centro de Ensino UniCEUB, cujos pareceres
já foram atestados como favoráveis, e portanto, o projeto de pesquisa já está em condições de iniciar a coleta
de dados (Processo 3.175.533).
O desenvolvimento do trabalho, a partir deste ponto, se dará a partir da avaliação dos resultados do
questionário, feito a partir de uma metodologia já em desenvolvimento, e seu comparativo com dados históricos
e conceitos atuais, elaborados a partir de teorias que levam em conta que a velhice hoje é considerada uma
etapa ativa da vida do indivíduo, e isso depende muito da possibilidade do idoso em manter um grau de
independência e de qualidade de vida. Apesar disso, é natural que algumas limitações físicas apareçam com a
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idade, interferindo na autonomia e por vezes levando ao isolamento social.
Ao mesmo tempo em que devemos tratar os aspectos físicos e plausíveis da questão, devemos entender como
o espaço urbano pode se modificar por um planejamento proativo, voltado a uma população idosa que, ao ser
beneficiada, beneficia também a toda uma comunidade que se vê amparada por uma política urbana justa e
democrática. Modificando o ambiente urbano, com adaptações dos espaços físicos fundamentais para
desenvolvimento das atividades, é uma estratégica para melhorar de maneira geral a acessibilidade a
infraestrutura urbana.
Portanto, a hipótese a ser testada é exatamente como o planejamento urbano e algumas pequenas ações
pontuais na área pública poderiam propiciar uma melhor qualidade de vida em comunidade para a população
idosa. O espaço público da superquadra, entendido como espaço de uso comum e de posse coletiva, tem que
atrair essa população, garantindo a boa acessibilidade, o respeito, a segurança e a boa convivência social.
Espaços de circulação (ruas e praças), espaços de lazer e recreação, espaços de contemplação e espaços de
preservação são espaços a ser compartilhados, com a compreensão de que são espaços públicos, de direito
de todos.
A sugestão é de se testar algumas categorias de intervenções projetuais, como melhores fluxos e acessos,
itens relativos a implantação e localização e a segurança pública, e itens relativos ao que for inferido em
pesquisa no sentido do entendimento da informação e da percepção do espaço urbano, mobiliário urbano,
pisos e jardins, para que seja construído um espaço de convivência na superquadra acessível e confortável
para os idosos, melhorando sua segurança e autonomia e permitindo sua inclusão social de forma mais efetiva.
Algumas ações sugeridas pela Organização Mundial da Saúde, através da Rede Global para Cidades e
Comunidades Amigas dos Idosos, são de simples implantação e de grande impacto, como ampliação do tempo
de duração dos semáforos. Basicamente, podemos pensar em adaptar as superquadras em termos de
adequação dos espaços livres, melhoria da mobilidade, sociabilidade e segurança, pensando na comunidade
crescente de pessoas com 60 anos ou mais.
Outras ações deveriam ser implantadas em uma escala maior, na cidade como um todo, como travessias de
pedestres seguras, faixas antiderrapantes e sinais de áudio quando necessário, itens gerais de acessibilidade
e a eliminação de diversas barreiras físicas, rampas adaptadas para espaços públicos e a previsão de
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ambientes seguros - “A sensação de segurança no ambiente de vida compartilhada afeta fortemente a
predisposição das pessoas para se deslocarem na cidade e interagirem com a comunidade local”, segundo a
OMS.
CONCLUSÕES
A definição e análise de valores e critérios para identificação de elementos urbanos que interferem na qualidade
de vida do idoso nas superquadras de Brasília é crucial nesse momento em que o envelhecimento da população
predominante no Plano Piloto é mais evidente, e mais facilmente passível de avaliação. Com o amadurecimento
da cidade e a passagem do tempo, a vivência do espaço urbano e as claras modificações que a cidade foi
sofrendo aliadas à própria mudança do perfil do habitante típico do Plano Piloto, permitem que esta análise
possa ser feita com mais clareza e objetividade.
Em 2010, existiam 39 idosos para cada grupo de 100 jovens; em 2040, estima-se o número de 153 idosos para
cada 100 jovens. Como o conceito e aplicação do planejamento urbano modernista é relativamente recente, as
consequências da qualidade do espaço urbano na vida de uma população que inexistia há alguns anos na
Capital do País ainda fazem parte de um campo a ser estudado. Claramente, o País não está preparado para
lidar com as necessidades do envelhecimento populacional, tanto do ponto de vista social quanto do
planejamento público.
Este é o campo no qual este trabalho procura especular: quais seriam as ações mais efetivas, do ponto de vista
da cidade como “ambiente construído” e do ponto de vista da própria população idosa, para preparar a Super
Quadra para ações especificas que assegurem uma qualidade de vida integral ao idoso, repensando-se a
questão urbana como determinante no bem-estar individual associado aos novos formatos familiares.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho visa apresentar um recorte da dissertação de mestrado intitulada Lugares e Memórias:
Patrimônios Afetivos de Morro Redondo-RS, desenvolvida no Programa de Pós-graduação em Memória Social
e Patrimônio Cultural da Universidade Federal de Pelotas, cujo escopo é a identificação dos patrimônios afetivos
de Morro Redondo, desde o ponto de vista dos idosos residentes na cidade. Como principal resultado,
obtivemos um mapa de calor que representa os intercruzamentos de memórias que atravessam os lugares,
que designamos como patrimônios afetivos.
O estudo em questão parte do “Museu Histórico de Morro Redondo”, criado no ano de 2009, por iniciativa dos
moradores do município, com o intuito de preservar e manter ativadas as memórias locais. Neste, é
desenvolvido um projeto 1 de extensão por intermédio da Universidade Federal de Pelotas, localizada na cidade
vizinha, que visa à interação do Museu com a comunidade local. Todas as exposições e ações educativas
realizadas no Museu são protagonizadas pela população, nomeadamente os idosos.
A atividade nomeada Café com Memórias, que inspira este trabalho, utiliza objetos do acervo do Museu para a
evocação de memórias sociais, que se manifestam por meio de relatos orais, de músicas e de outras formas
de narrativas. Por meio dessa atividade, além de narrarem sobre os objetos museológicos, observou-se que os
relatos dos idosos, sempre carregados de notável carga afetiva, transbordavam para diversos lugares da
1
Museu Morro-Redondense: Espaço de Memórias e Identidades, coordenador: Diego Ribeiro. Trata-se de um projeto de
extensão vinculado à Pró-reitora de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pelotas. Este projeto, conta com a
colaboração de estudantes voluntários, inclusive a autora deste resumo.
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cidade. Como desdobramento desta atividade, foi proposto com eles uma ação denominada Caminhada da
Percepção, na qual estes, acompanhados por um grupo de estudantes de uma escola do município, visitaram
os locais mencionados. É, portanto, partindo dessas atividades que esta pesquisa se desenvolveu. Busca-se
com este trabalho discutir aspectos teórico-metodológicos que respaldaram a pesquisa, assim como
problematizar os resultados alcançados, tendo como referência o conceito de patrimônio afetivo.
METODOLOGIA
A cidade de Morro Redondo está localizada na Serra dos Tapes RS, e, segundo o CENSO (2010), possui cerca
de 6.227 habitantes, sendo 20,8% da população formada por idosos (IBGE, 2018). Testemunhas e atores das
mudanças que ocorreram no decorrer dos anos na cidade de Morro Redondo, este trabalho tem como
centralidade a memória dos idosos. Mais do que meros espectadores, os idosos agem e transformam os
lugares, no mesmo compasso em que a cidade serve como moldura para se observarem como sujeitos sociais,
estabelecendo uma relação de reciprocidade. Por compreendermos o papel dos idosos como atores sociais
fundamentais, e a importância das suas memórias na compreensão das transformações da cidade, os
patrimônios afetivos foram identificados tendo como referencial estas narrativas, que serviram de base para a
elaboração do mapa de calor.
Para delimitar a idade dos entrevistados utilizamos como critério o estatuto do idoso, cuja definição de idoso no
Brasil é vencer a barreira do tempo dos 60 anos e estar amparado pela Lei 8.842/94, pelo Decreto 1.948/96 e
pela Lei 10.741/03, conhecida como Estatuto do Idoso. Porém, esse critério não eliminou sujeitos que possuem
menos de 60 anos, visto que foi levado em ponderação a categoria de auto reconhecimento, ou seja: o indivíduo
que se auto declarar ou se auto reconhece como idoso. Logo, entre os idosos entrevistados pode haver,
eventualmente, sujeitos com menos de 60 anos.
Foram adotados como instrumentos metodológicos entrevistas e coleta de relatos e narrativas. Esta pesquisa
tem cunho qualitativo e está enquadrada na pesquisa social, dando ênfase às narrativas. A pesquisa qualitativa
é um conjunto que engloba diferentes técnicas de interpretação, buscando descrever os componentes em
estudo e tem como objetivo compreender e expressar os sentidos dos fenômenos sociais, tratando de diminuir
a distância entre teoria e dados (VAN MAANEN, 1979).
Também foram utilizados, como auxílio, diários de campo em que a pesquisadora pode anotar datas,
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expressões faciais e demonstrações de afeto percebidas durante as narrativas. Esse material foi fundamental
no processo metodológico, pois apenas através dos áudios não seria possível registrar os gestos e emoções
presentes no ambiente. Utilizou-se, igualmente, a produção de registros fotográficos, gravação de áudios e
registro dos “Cafés com Memórias”. Como principal instrumento, optou-se pela coleta de narrativas em contato
direto com os idosos, por ser uma potente forma de harmonizar a relação entre sujeito e entrevistador.
Por meio de um roteiro de perguntas semiestruturada, foram feitos questionamentos que despertam a memória
dos idosos. A formulação dessas perguntas teve como balizamento o Manual de Aplicação de Inventário de
Patrimônio Cultural, elaborado pelo Programa Mais Educação e IPHAN, e o Manual de Inventário Participativo,
criado pelo IPHAN. A aplicação desse roteiro de perguntas foi feita de maneira dialogada, isto é, de forma
espontânea durante a conversa, e não necessariamente em uma ordem, de sorte a manter as entrevistas mais
dinâmicas e fluídas. Entende-se como entrevista semiestruturada aquela que, conforme Minayo (2009, p.64),
“combina perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema
em questão sem se prender à indagação formulada”.
Foram realizadas visitas às casas dos integrantes assíduos do grupo Café com Memória para ouvir suas
memórias e percepções, visto que, segundo Yi-Fu Tuan (1971, p. 181), são os sujeitos que “atribuem significado
e organizam o espaço de acordo com os símbolos que constroem a partir da sua percepção”. Assim sendo, a
percepção está inserida na “calibragem do olhar”, que realçamos neste estudo, pois é sobre a visão dos
moradores que identificamos, no espaço, os lugares designados como patrimônios afetivos, onde as memórias
se intercruzam e encontram ancoragem.
Começamos as entrevistas com uma conversa informal; explicamos o escopo da pesquisa e dialogamos com
os idosos sobre suas histórias de vida, vivências, lazer e trabalho, o que proporcionou aos idosos mais
tranquilidade para o desdobramento das narrativas. Foram entrevistados 16 indivíduos. Partimos dos
integrantes do Café com Memórias e eles indicaram outros sujeitos que consideravam relevantes para a
pesquisa. Destacamos também que todas as entrevistas foram concedidas na casa dos idosos, o que colaborou
para uma maior fluência dos depoimentos. A partir de Certeau (1994), consideramos que as narrativas divergem
de uma simples técnica de descrição. Assim, narrar uma história é criar um espaço para a ficção; é dizer e fazer
a história.
Tendo em vista que grande parte da cidade se encontra em meio rural e de difícil acesso, foi feito um recorte
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para a aplicação e viabilização desta pesquisa. Foram identificados os patrimônios afetivos da Avenida
Jacarandá, principal rua da cidade, na qual identificamos vários pontos significativos para a comunidade local.
Importa mencionar que, durante a pesquisa, surgiram outros lugares de memória 2 que não se encontravam
nesta rua, porém não nos debruçaremos sobre eles neste trabalho.
Após a coleta das narrativas, foi solicitado aos participantes que fosse indicado mais um idoso, de fora do grupo,
para discorrer sobre as memórias da cidade. Se ao longo das entrevistas algum ator-social fosse relatado
repetidamente, demonstrando sua relevância para aquele lugar, este também seria convidado a participar da
pesquisa. Contribui-se, assim, para a construção de uma memória social que orbita a cidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como resultados, identificamos que os patrimônios afetivos partem, primeiramente, de um lugar – nem sempre
físico, mas necessariamente simbólico. Os lugares identificados têm papel determinante, na medida em que
são suportes e vetores das relações sociais; lugares em que as memórias são tecidas socialmente e onde os
afetos encontram ancoragem. Em síntese, podemos dizer que a potência patrimonial dessas referências é
diretamente proporcional ao intercruzamento de memórias narradas sobre o lugar. São como lugares
referenciais para o trabalho de memória. O que acarreta uma rede de memórias, está que possui pontos de
intercruzamentos e também pontos que são tecidos em conjunto por vários sujeitos, sendo assim concebidas
socialmente. Desta maneira, os lugares convergem memórias que são tecidas socialmente, e, tal como as redes
neurais, funcionam como socio transmissores, criando uma sensação de memória comum a todos (CANDAU,
2005). Deve-se enfatizar, contudo, que essas memórias dos lugares estão relacionadas às vivencias e às
práticas sociais do cotidiano. Na arquitetura das narrativas, esses lugares de memória não possuem valor
histórico, monumental ou de belas artes. Os valores são associados à vida, como estas referências os atingem
no íntimo. São memórias de fatos que colaboraram para a concepção da história de vida de cada indivíduo,
fatos ligados a quadros sociais (HALBWACHS, 1990) como família, igreja, lazer, trabalho. É o caso da
Sociedade Lírica Orfeônica, a senhora Verônica, ao narrar sobre a sociedade, também relata sobre suas
vivências, porque a história deste lugar se funde com a história de vida da entrevistada. Pois, foi nesse local
que ocorreu a festa de seu casamento.

Inicialmente alguns desses lugares de memória foram coletados da atividade Café com Memórias e ao longo das entrevistas
foram narrados novamente.

2
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CONCLUSÕES
Por fim, consideramos que todos os parâmetros de partida destacados no trabalho formam uma base sólida
para que futuramente possamos dar continuidade à identificação dos patrimônios afetivos. Busca-se com esta
discussão problematizar o patrimônio, não como instrumento burocrático-legal, mas como um recurso para
viver (PRATS, 2005). Um patrimônio humanizado, ligado às afetividades, para que, assim, possua efetiva
apropriação, na perspectiva de um patrimônio local (PRATS, 2005). Reforçamos através dessa pesquisa o
pensamento da autora Ecleia Bosi (1994), que destaca o valoroso papel do idoso em nossa sociedade. A
memória dos velhos nos ajuda a compreender quem somos, eles são importantes atores sociais que
presenciaram e vivenciam ainda as transformações que ocorrem nas cidades, nos bairros, nos lugares. Em
vista disso, cremos que um dos ganhos deste estudo é a inserção dos idosos nas atividades que foram
desenvolvidas e as atividades que daremos continuidade por meio do Museu Histórico de Morro Redondo.
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INTRODUÇÃO
Esse trabalho busca compreender a elaboração da identidade fortalezense marcada pela trajetória do Edifício
São Pedro que, na década de 1950, foi inaugurado na orla da Praia de Iracema. Na época, se tornou o mais
moderno e luxuoso hotel de Fortaleza com arquitetura inspirada nas construções de Miami Beach e em um
formato que remetia às características de um navio que ancorava a beira mar. No prédio existiam mais de 100
apartamentos, além de salas de convenções, salas de lazer, cafeteria, barbearia, outras formas de comércio e
serviços. Contava também com o Restaurante Panela que oferecia uma cozinha regional frequentada por
personalidades nacionais na época de seu auge.

Figura 1: Iracema Plaza Hotel. Fonte: Arquivo Nirez, 1951.
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Pioneiro, o Iracema Plaza foi a primeira construção da orla de Fortaleza. Em 1951, ano que foi entregue, era
rodeado de muitos coqueiros e possibilitava a vista da serra de Maranguape que fica cerca de 40 quilômetros
de Fortaleza. Nesse contexto, a Praia de Iracema começa a ser valorizada também como atividade de lazer
para banhistas, quando a Barra do Ceará passa a ser área excluída pela elite fortalezense devido a frequência
de banhistas de camadas populares. Então, o bairro de Iracema inicia um processo de acomodação de
residências de veraneio.
O Iracema Plaza era uma construção exclusivamente voltada para o consumo das elistes, que em meados da
década de 1950, já viviam um processo de evasão do centro que estava sendo ocupado pelas camadas
populares. Foi daí que surgiu a necessidade de construção de um prédio que atendesse à burguesia em uma
localização distinta. O hotel induziu mudanças substantivas e modificou hábitos da elite fortalezense.
Após tempos áureos, o fim da década de 1970 trouxe a desativação do hotel, tornando a construção apenas
residencial. A causa estava na concorrência que outros empreendimentos impuseram no mercado hoteleiro na
praia do Meireles e também na construção de casas residenciais aos arredores do prédio. No entanto, o êxito
do empreendimento abriu a rota da Avenida Beira Mar, que se tornou importante ponto turístico e cenário para
diversos outros tipos de comércios e serviços utilizados pela burguesia que se evadia do centro da cidade.
Ainda assim, pela sua localização, imponência e história, o prédio continuou a ser bastante procurado por
pessoas que se tornaram inquilinas ou proprietárias e passou a chamar-se Edifício São Pedro. Nesse período,
funcionavam muitos comércios no térreo, disponíveis para moradores e passantes, como cafés, salões de
beleza e lojas telefônicas.
A deterioração da construção e falta de investimento da família Philomeno Gomes (proprietária do
empreendimento) afastou investidores e moradores que buscaram outras residências. Já nos anos 2000, muitas
famílias receberam o comunicado da prefeitura de que deveriam desocupar os apartamentos porque o prédio
seria reformado. Algumas resistiram, outras acataram a decisão. Em 11 de janeiro de 2006, o Edifício São
Pedro foi tombado provisoriamente como patrimônio da cidade após decreto municipal.
Em 20 de setembro de 2018, a 3ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente e Planejamento Urbano entrou na
Justiça com ação civil pública contra o Município pedindo a suspensão de projetos de reforma ou demolição do
prédio.
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O processo de tombamento do Edifício São Pedro encontra-se incompleto e hoje ainda duas famílias resistem.
Em entrevista realizada em 20161, os moradores do prédio afirmaram que as condições de moradia são
insustentáveis e culpam a prefeitura de dificultar muitas vezes o acesso ao abastecimento de água e energia.
Para os proprietários, o intuito é obstaculizar a permanência no prédio, obrigando os moradores a aceitarem o
acordo proposto.
Logo após a declaração de tombamento, veio a proposta de reforma para que a construção se torne novamente
um hotel que conserva a fachada e imploda o miolo para que uma torre de 95 metros seja erguida.

Figura 2: Reforma do Edifício São Pedro. Fonte: Jornal O Povo, 2016.
Por compreender a relevância do Edifício São Pedro na produção de um símbolo de desejo de modernização
que hoje representa a conflituosa relação de abandono com o patrimônio público, enxerga-se também a
problemática que essa dinâmica carrega. Assim, o objetivo desse trabalho emerge a partir da pergunta "o
estado do patrimônio público denuncia a negligência e omissão da memória na cidade?" a fim de entender os
processos pelos quais o prédio passouparaquesetornasseoqueéhoje,envoltoporintençõesdivergentesque o
fizeram parar no tempo e ser a construção denunciante de uma modernidade deficiente.
As inquietações provocadas pela construção despertam interesse em diversas áreas das ciências humanas e
são capazes de comunicar aspectos pertinentes e muito peculiares à cultura fortalezense. O valor do estudo
acerca da trajetória do antigo Iracema Plaza reside no cuidado com a memória entranhada nos muros da cidade,
nas janelas das casas, nos relevos e depressões do asfalto, nas paredes dos prédios. É responsabilidade dos
pesquisadores não permitir que essas memórias se dissipem.
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As premissas da pesquisa estão baseadas na compreensão de um processo de mudança no território da Praia
de Iracema e ligadas à metropolização da capital, quando o centro da cidade é deixado pelas elites e ocupado
pelas classes populares. A partir disso, novas formas de distinção social surgem conectadas com o status dos
bairros e a Praia de Iracema ganha destaque pela construção do Hotel e do Restaurante Panela que ficava em
suas dependências, no entanto, tem suas condições radicalmente transformadas com o desenvolvimento da
orla.
Dessa forma, torna-se necessário verificar as impressões de atores que se relacionam com o prédio no
presente, ou no passado para compreender os afetos despertados pelo Edifício; na localização. É preciso
analisar a influência do prédio sobre o território do bairro da Praia de Iracema afim de perceber as potências
que possui frente ao seu futuro incerto; e verificar as mudanças do Edifício São Pedro durante o período da
pesquisa para que seja relatado de forma mais recente as condições encontradas na construção e até que
ponto isso se traduz para que o prédio seja referência da memória local.
METODOLOGIA
A metodologia escolhida para elucidar os questionamentos apresentados e cumprir os objetivos desta pesquisa,
contou com algumas diferentes maneiras de reunião de dados. Uma delas foi a produção de fotografias do
prédio e seu entorno desde o ano de 2015, que mostram o processo de deterioração enfrentado pela construção
e fazem um registro histórico do Edifício. Outro passo foi a pesquisa documental que reúne publicações
acadêmicas, levantamento de matérias jornalísticas, análise de documentários e resgate de fatos históricos
relacionados ao hotel, mas que dizem muito sobre a cidade de Fortaleza e mudanças no cotidiano da sociedade.
Além de entrevistas realizadas com ex-moradores e membros das secretarias do município.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para compreender a contemporaneidade que envolve o prédio, depois de pontuados os aspectos principais de
sua trajetória, torna-se necessário discutir sua construção em uma área diferente de onde costumeiramente se
erguiam empreendimentos importantes como o hotel. Entender por que se inicia essa evasão do centro, área
mais urbanizada da cidade, e que leva o Iracema Plaza Hotel à Praia de Iracema. Por isso, um resgate histórico
se apresenta nesse trabalho como indispensável.
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Até aqui, foi possível compreender, principalmente após análise de documentos de tombamento e análise de
entrevistas realizadas com membros da secretaria de urbanismo da cidade, com ex-moradores e proprietários
de apartamentos do prédio, que a solução ao problema de ruína do Edifício São Pedro não tem caminho simples
ou fácil, ou muito menos curto. Ao pé que a situação está como o Ministério Público do Estado, esse é um
conflito de interesses que poderá durar anos para se resolver na justiça.
A proposta de reforma vem dos próprios proprietários herdeiros da construção, segundo entrevistado da
coordenadoria de desenvolvimento urbano, e é recebida com simpatia pela prefeitura, junto do pedido de
tombamento como patrimônio público. A reforma para que se torne hotel novamente seria financiada então pela
iniciativa privada e tem o projeto assinado pelo escritório Nasser Hissa Arquitetos Associados. Segundo
membros da SEUMA, Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente do município, o poder público entendeu como
uma saída interessante, que poderia dar uso a esse equipamento com viabilidade econômica, fator que na
entrevista, pareceu ser o maior interesse da prefeitura. A grande problemática da reforma proposta para
manutenção da construção é que ela se compromete, na verdade, em manter apenas a fachada e intervir da
forma que se apresentar necessária no restante da construção.
É dessa proposição que surge o processo movido pelo Ministério Público do Estado (MPCE) que impede a
intervenção no prédio sem a garantia de preservar mais partes. A discussão se estende hoje já há cerca de 3
anos. Capasso (2018),enfatiza que o desenvolvimento urbano de Fortaleza, associado à sua inserção no capital
financeiro imobiliário internacional, muito fomentado e impulsionado pela indústria do turismo, contribuiu para
que o poder público tenha decidido modificar a legislação urbanística e aumentado o direito de construir em
mais de 20% da cidade.
Dessa forma, lembra o autor, é importante refletir sobre como o discurso de preservação do Edifício São Pedro
se camufla atrás de um interesse econômico e imobiliário. Para o projeto, serão dados quase três vezes o
direito de construir permitido em lei, o que traduz exatamente a fala do entrevistado 1 da SEUMA na área de
coordenação de desenvolvimento urbano: "É preciso propor que o processo de patrimônio fiquei mais atrativo
para quem é proprietário desses imóveis."
No documento de instrução de tombamento do Edifício São Pedro, produzido pela SEUMA e pela SECULT
(Secretaria de Cultura do Município de Fortaleza), é possível observar uma espinha dorsal que estrutura as
percepções acerca da construção todas envoltas de uma perspectiva funcional. Essa perspectiva omite a
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importância adquirida na atualidade pelos vínculos afetivos que a existência do prédio foi capaz de formar,
inclusive com a população mais jovem, e respalda a ideia de que uma intervenção incisiva é necessária para a
cidade e para a viabilidade econômica do empreendimento. Em entrevista, o entrevistado 2 da SEUMA, afirma:
Nós vemos que o projeto de reforma é uma intervenção muito interessante. Na verdade, acreditamos como
uma oportunidade para a cidade, na tentativa de resgatar o bairro com oportunidades econômicas, ou seja,
com distrito criativo. Tudo que se propõe para o prédio é buscando um resgate histórico, mas dando uma
oportunidade para que ele possa acontecer. É a construção de um novo hotel que vai estabelecer a viabilidade
econômica financeira do empreendimento. É importante quando a gente pensa cidade, que as atividades
econômicas orientam o desenvolvimento urbano, porque se tenho atividade econômica é porque eu tenho
cliente, se eu tenho cliente é que eu tenho povo, tenho cidadão e é lá onde eles querem ficar.
A posição do entrevistado 2, membro importante da secretaria, traz o questionamento de quem realmente teria
acesso a esse empreendimento já que seriam necessários clientes e por isso consumo. Como esse patrimônio
de fato voltaria para o uso coletivo da cidade e não apenas exclusivo de determinada classe econômica,
colidindo fortemente com a ideologia de Direito à Cidade, que pressupõe uma participação e um papel central
da comunidade no processo de patrimonialização como forma de identificação na elaboração da memória do
lugar.
Então, na análise de documentos como as instruções de tombamento produzidos pela prefeitura, de plantas
antigas da construção, de literaturas acerca da história do bairro e do Edifício em Fortaleza e principalmente na
análise de discurso dos representantes dos projetos da prefeitura, torna-se necessário compreender o antigo
Iracema Plaza Hotel em sua localização, na Enseada do Mucuripe, e que esta significa para o mercado
imobiliário um verdadeiro ponto estratégico para o turismo marítimo na cidade alencarina. É nessa faixa
litorânea que estão concentrados os investimentos de futuro tanto da iniciativa privada, quanto do poder público.
CONCLUSÕES
Penso que seja importante ressaltar que os fenômenos enfrentados pelo Edifício São Pedro aconteceram no
passado, mas continuam a se desenrolar no presente. Assim, essa pesquisa em estado de desenvolvimento,
busca constituir um documento acerca do primeiro prédio da orla de Fortaleza, explicitando sua história
contraditória que é típica das cidades que não priorizam os pilares de sua identidade, que deixam a memória
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se perder por entre os anos. Além de contextualizar e perceber, a partir dos conflitos dessa construção, que
tipo de sociedade moderna os escombros do antigo Iracema Plaza Hotel deixam a mostra. Por isso, penso que
a grande contribuição em pesquisar e escrever acerca de um prédio símbolo da década de 1950, se apresenta
na valorização da história, da identidade e da memória da cidade de Fortaleza.
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INTRODUÇÃO
Na história das civilizações os cursos d’água representavam sítios atraentes para o assentamento humano de
curta e longa permanência, pois forneciam água e alimento, transportavam pessoas e cargas, geravam energia,
irrigavam as terras e escoavam os dejetos, beneficiando as comunidades que ocupavam suas margens
(GORSKI, 2008; ZANLUCA, 2015; RUDOLPHO; KARNOPP; SANTIAGO, 2018). Preservar a memória da
navegação no rio Cachoeira e elucidar seu papel no contexto urbano e social atual é relevante para balizar
futuros projetos no setor de transportes, projetos de cunho ambiental e urbanísticos, conscientizando a
população e o poder público sobre a importância da participação do modal hidroviário na realidade urbana. Este
artigo apresenta o papel da navegação no contexto urbano da cidade, analisando sua participação na
mobilidade urbana e na economia local. O objetivo principal é evidenciar a navegação e os tipos de
embarcações existentes nos portos da região central de Joinville; e a alteração da paisagem. Sendo necessário
estudar a evolução da relação entre a sociedade joinvillense e o rio Cachoeira e identificar os usos atuais das
áreas portuárias do centro da cidade.
MÉTODO
A estratégia adotada é revisão bibliográfica e documental, aplicando estudo de campo no curso do rio
Cachoeira, entre as confluências com os rios Bucarein e Morro Alto, resgatando o uso de embarcações na
história de Joinville entre 1850 e 1970. Como fonte de informações, usou-se o acervo de fotografia, cartografia
e documentos históricos do Arquivo Histórico de Joinville. Livros sobre a história de Joinville de autores como
Ficker (1965) e Ternes (1993) também foram consultados.
Joinville localizada no nordeste do estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, foi instituída pela navegação
fluvial e a cidade cresceu e se consolidou nas margens do rio Cachoeira, impactando seu desenvolvimento
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econômico e territorial. Apesar disso, a população não identifica a cidade como costeira ou ribeirinha e poucos
são os trabalhos publicados sobre a navegação praticada no rio Cachoeira, sua finalidade e as embarcações
(FICKER, 1965; TERNES, 1993;SANTANNA,1998).
No estudo de campo a pesquisa é desenvolvida pela observação direta das atividades na área estudada,
fotografando-a e conversando com os moradores. Para realizar esta verificação, a área de estudo foi dividida
em cinco subáreas, contemplando os atracadouros presentes nas margens do rio Cachoeira durante o período
histórico resgatado na revisão bibliográfica.
Percorreu-se as subáreas, fotografando-as e buscando evidências da navegação atual e elementos do período
histórico resgatado. As informações e fotografias coletadas foram organizadas em fichas fotográficas, que
permitiram comparação e análise dos dados.
RESULTADOS
As embarcações que navegavam o rio Cachoeira seguiram as evoluções tecnológicas modificando suas
características físicas e mecânicas, como: material de construção, tipo de propulsão e dimensões de
comprimento, boca e calado. A finalidade de uso de cada tipo de embarcação – veleiros, vapores ou lanchas também foi alterada com o crescimento da cidade. O Quadro 1 sintetiza as informações sobre as embarcações
e suas finalidades de uso.
O Quadro 1 elucida que no início da urbanização, em 1850, a navegação era realizada em canoas e usada
para deslocamento de pessoas pelo território da Colônia Dona Francisca. Com o crescimento da cidade,
aumentaram os tipos de embarcações e as finalidades de uso, atingindo o ápice entre as décadas de 1930 e
1950, quando coexistiam no rio Cachoeira, canoas, veleiros, vapores, chatas e lanchas.
Isto representa que em 1850 o modal hidroviário teve papel significativo no deslocamento de pessoas e na
ocupação territorial. No século subsequente, até 1950, a navegação fluvial foi relevante na mobilidade urbana
de Joinville, transporte de cargas e lazer, contribuindo para o desenvolvimento econômico (Figura 1). A
quantidade de atracadouros nas margens do rio Cachoeira também se modificava com o crescimento da cidade
e com os diferentes momentos da navegação fluvial.
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Período

Embarcação

Função

1850

Canoas

Transporte de passageiros

Canoas

Transporte de passageiros e mercadorias

Veleiros

Transporte de carga

Vapores

Transporte de passageiros

Canoas

Transporte de passageiros e mercadorias

Veleiros

Transporte de carga

Vapores

Transporte de passageiros e carga

Chatas

Transporte de trigo

Canoas

Transporte de passageiros e mercadorias

Veleiros

Transporte de carga

Vapores

Transporte de passageiros e carga

Chatas

Transporte de trigo

Remos

Lazer

Vapores

Transporte de carga

Chatas

Transporte de trigo

Remo

Lazer

Lanchas

Lazer

Chatas

Transporte de trigo

Lanchas

Lazer

Iate

Turismo

1890

1910

1930

1950

1970

Quadro 1. Embarcações usadas no rio Cachoeira Fonte: Elaborado pela autora (2019).
No início da urbanização, em 1850, apenas o Porto do Bucarein estava presente nas margens do rio, a
navegação era praticada em canoas e usada para deslocamento de pessoas pelo território da colônia (Figura
2). Com a consagração da navegação comercial, para transporte de cargas e passageiros, outros portos e
empresas foram construídas. Em 1930, estavam presentes nas margens do rio Cachoeira os portos Bucarein
e de Joinville, usados principalmente para o transporte de carga, em barcos a vela e a vapor, também auxiliavam
no embarque e desembarque de passageiros que chegavam em Joinville em veleiros. A estação de vapores,
usada para transporte de passageiros, o Moinho de Joinville, para carga, e o clubes de remo, usados para lazer
também se faziam presentes.
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Figura 1. Planta de Joinville em 1954 destacando as posições dos Portos do Morro do Outro, Bucarein e
Joinville. Fonte: Adaptado de Acervo do Arquivo Histórico de Joinville (2019).

Figura 2. Linha do tempo da navegação no rio Cachoeira: 1850. Fonte: Autora (2019).
Durante a década de 1950, com o transporte de passageiros sendo suprido pelos modais ferroviário e
rodoviário, e com o aumento da importância econômica do transporte hidroviário de carga, os portos passaram
a atender exclusivamente esta demanda e um novo porto foi construído, o porto Morro do Ouro. Frequentados
por embarcações a vapor, estas construções estavam posicionadas entre as confluências do rio Cachoeira com
os rios Mathias e Bucarein, próximo a Baía da Babitonga. Figura 3.
Com o declínio da navegação comercial e o afastamento da população deste recurso natural, diminuíram
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também os atracadouros das margens do rio Cachoeira restando, em 1970, apenas o porto do Bucarein e os
iate clubes (Figura 4).

Figura 3. Linha do tempo da navegação no rio Cachoeira: 1950. Fonte: Autora (2019).

Figura 4. Linha do tempo da navegação no rio Cachoeira: 1970. Fonte: Autora (2019).
Sua relevância para mobilidade e transporte de cargas foi diminuída, assim como sua representação na
economia de Joinville, concentrando-se, a partir de 1970, aos usos de lazer e turismo.
As transformações no uso de embarcações na sub bacia hidrográfica do rio Cachoeira se relacionam à
ocupação territorial da região. No início da urbanização, a navegação ajudou no deslocamento e assentamento
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da população pelo território da Colônia Dona Francisca. Posteriormente, a navegação fluvial para fins
comerciais, impulsionou a economia local e o crescimento urbano.
Com o crescimento urbano, a retificação, assoreamento e poluição do rio Cachoeira, a população joinvillense
e o poder público municipal, passaram a não valorizar a paisagem e a funcionalidade do rio para navegação,
prática esportiva e lazer, virando as costas para este. Suas margens, abandonadas com pontos de vazio
urbano, tornaram-se palco de uso de drogas, vandalismo e foram ocupadas por moradores de rua,
principalmente na região no antigo Porto de Joinville.
Na rua Cais Conde D’eu, nome do antigo cais do Porto de Joinville, atualmente existe o Mercado Municipal, em
estilo arquitetônico germânico, construído na década de 1980, Abriga peixaria, açougue, bares e restaurantes.
Sua praça, voltada para a avenida Dr. Paulo Medeiros, de costas para o rio, é usada para eventos municipais
de lazer, como shows e feiras. Encontram-se também vestígios físicos do antigo porto. A Figura 5 ilusta em a)
o pivô central da grua que, quando dotada de guindaste, era usada para movimentação de cargas no Porto; e
em b) um antigo cabeço de amarração, estrutura usada para fixar os cabos dos barcos, garantindo sua
ancoragem no Porto. Não existem placas identificando e contextualizando as estruturas. As estrutura (Figura
5) foram encontradas durante a construção do muro de contenção do rio Cachoeira, que faz parte da obra de
macrodrenagem do rio Mathias, um dos afluentes do rio Cachoeira, iniciadas em 2014.

Figura 5. Vestígios físicos da presença do Porto de Joinville na rua Cais Condé D’eu; a) pivô central de grua;
b) cabeço de amarração para barcos. Fonte: autora, 2019.
O único memorial encontrado nas margens do rio é o monumento à barca Colon. O monumento, construído em
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cimento, com forma que remete ao casco de uma embarcação, possui gravuras ilustrando os principais marcos
arquitetônicos e pontos turísticos da cidade. Na praça não existem placas relatando a finalidade do monumento,
sua data de inauguração ou a história que homenageia. Não contextualizado no local, o monumento pode
confundir a memória coletiva da população sobre a chegada dos imigrantes, indicando que foi no local onde
está posicionado que a barca Colon atracou. Entretanto, ao chegar às terras da Colônia, em 1850, devido à
falta de profundidade do rio, a barca permaneceu ancorada na Lagoa do Saguaçu, e os imigrantes continuaram
a viagem até o local do monumento à barca, emcanoas.
Ainda presente no rio Cachoeira, a navegação possui importância pouco significativa para a economia e para
a mobilidade urbana de Joinville. O transporte de pessoas pelo modal hidroviário está prescrito nos objetivos
do Plano de Mobilidade Urbana de Joinville, apesar disso, não existem empresas ou instituições que ofereçam
serviço de transporte de carga, passageiros, turismo ou lazer, pelo modal hidroviário na área de estudo. A
prática acontece por espontaneidade dos moradores das margens do rio, que enxergam neste uma
possibilidade de contemplação da paisagem natural.
CONCLUSÕES
Esta pesquisa constatou que a navegação na sub bacia hidrográfica do rio Cachoeira teve importância na
ocupação territorial de Joinville, na mobilidade urbana, no crescimento econômico e no lazer da população. As
transformações tecnológicas, a industrialização e a ocupação territorial da cidade, afetaram a navegabilidade
do rio Cachoeira e modificaram as embarcações usadas, restringindo a finalidade da navegação à lazer,
diminuindo sua contribuição para a mobilidade urbana e economia de Joinville.
Os atracadouros presentes na margem do rio Cachoeira também se alteraram com a finalidade da navegação
fluvial. No período em que o transporte comercial era significativo, havia portos e estações de embarque e
desembarque para passageiros; nas décadas em que o uso recreativo se intensificou, clubes de remo e iate
clubes ocupavam as margens do rio. Atualmente, decks flutuantes instalados pelos moradores das margens do
rio atendem a um desejo individual de lazer.
Os resultados apresentados neste artigo contribuem para a conscientização sobre a importância da navegação
fluvial para a cidade de Joinville, fornecendo dados que podem contribuir para a adoção de práticas que
reaproximem a população do rio Cachoeira e incentivem a inclusão do modal hidroviário na mobilidade urbana
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da cidade, aumentando a participação do setor naval no meio urbano, nos setores de esporte, lazer ou
transporte.
REFERÊNCIAS
FICKER, Carlos. História de Joinville: subsídios para a crônica da Colônia Dona Francisca. Joinville: Impressora Ipiranga Ltda.,1965.
FICKER, Carlos. História de Joinville: Crônica da Colônia Dona Francisca. 2. ed. Joinville: Editora Letradágua, 2008.
GORSKI, Maria Cecília Barbieri. Rios e cidades: Ruptura e reconciliação. 2008. 237 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Arquitetura
e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2008.
RUDOLPHO, Lucas da Silva; KARNOPP, Zuleica Maria Patricia; SANTIAGO, Alina Gonçalves. A paisagem do ribeirão Fortaleza
em Blumenaus-SC: Percepção da população para sua recuperação e valorização. Urbe: Revista Brasileira de Gestão Urbana,
Curitiba, v. 2, n. 10, p.442-457, ago. 2018.
TERNES, Apolinários. História Econômica de Joinville. Joinville: Meyer, 1986. TERNES, Apolinários. Joinville, a construção da
cidade. Joinville: Autor, 1993.
TERNES, Apolinário; VICENZI, Herculano. Dona Francisca: imperial estrada da serra. Joinville: Editora Letra Letradágua, 2001.
ZANLUCA, Izabela. Rios urbanos e as bacias hidrográficas: impasse e integração no Vale do Rio Tijucas. 2015. 310 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Urbanismo, História e Arquitetura da Cidade, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.

62

ÀS MARGENS DO RIO: SISTEMA DE ESPAÇOS LIVRES PARA A VALORIZAÇÃO
DAS ÁGUAS E DA MEMÓRIA EM ARATIBA / RS
GABRIELA DALBOSCO¹; RENATA FRANCESCHET GOETTEMS2
1Universidade

Federal da Fronteira Sul – gabi.dalbosco@hotmail.com

2Universidade

Federal da Fronteira Sul– renata.goettems@uffs.edu.br

INTRODUÇÃO
Esta pesquisa é parte de um trabalho final de graduação e se ampara nos conhecimentos das ciências sociais
aplicadas, sobretudo do urbanismo, para estudar a possibilidade de estímulo à geração de empatia e identidade
através do desenho urbano. Para isso, busca-se enlaçar a arquitetura, memória e espaços públicos utilizando
um elemento natural como elo: a água.
Desde as primeiras civilizações, a presença de água significa possibilidade de vida. O processo de formação
das cidades dá continuidade à relação humana com os rios, porém, se anteriormente esses vínculos eram
respeitosos e equilibrados, à medida em que as cidades se desenvolvem, eles se tornam cada vez mais frágeis.
Construímos cidades às margens dos rios, para depois ignorarmos sua existência.
Essa reflexão faz parte de um discurso ainda mais amplo, que é o da visão da natureza como recurso passível
de dominação, de domesticação. A partir da identificação dessa ação antropocêntrica como uma problemática,
a pesquisa ganha força e, especialmente, um local de estudo: Aratiba – RS. Nessa pequena cidade ao norte
do Rio Grande do Sul, a relação com as águas começa desde o assentamento às margens do Rio Novo, rio
que empresta seu nome ao primeiro povoado e hoje resume-se a uma linha tortuosa escondida por entre as
árvores e fundos de lotes. Contrapondo-se à invisibilidade do Rio Novo, um empreendimento hidrelétrico no Rio
Uruguai, localizado no território de Aratiba, dá origem à Usina Hidrelétrica Itá, que faz escancarar as águas na
paisagem, mas encobre inúmeros outros elementos de valor cultural que se perderam com o aumento do nível
do rio.
Colonizada por imigrantes europeus, com população estimada de 6.283 habitantes 3 e localizada no extremo
3População

estimada para o ano de 2018 pelo IBGE. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/aratiba/panorama>.
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norte do Rio Grande do Sul, Aratiba tem em seus rios a carga histórica que se busca aqui aflorar. Desde sua
formação, os rios tiveram papel importante na economia, lazer e manifestações culturais, mas o represamento,
a falta de planejamento, as canalizações e tamponamentos modificaram essa relação. A implantação da UHE
Itá atingiu mais de 660 famílias 4, desabrigou e expulsou outras tantas, fazendo o município decrescer, em
população, mais de 120% 5 desde o início até a conclusão das obras. Dos 25,64 km² de área alagada 6 e
inúmeros símbolos identitários encobertos, restaram duas edificações realocadas antes do represamento,
exemplares da arquitetura colonial em madeira: uma igreja católica e a casa do pastor de uma igreja luterana,
ambas pertencentes a comunidades rurais inundadas.
Um rio que detém carga histórica, mas que parece não ser visto; outro que invadiu as paisagens (hoje
esquecidas) e apagou o espírito do lugar. Problemáticas aparentemente distintas, mas que se conectam
fisicamente e compartilham da mesma desatenção da população e dos gestores públicos. O desconhecimento
da história local e a inadequação do uso e ocupação do solo vêm agravar ainda mais a falta de identificação da
população e subutilização desses espaços. Partindo desta tônica, esta pesquisa objetiva resgatar a visibilidade
das águas como símbolo identitário da população através da apresentação de diretrizes projetuais de um
anteprojeto urbano de sistema de espaços livres. Busca-se a conexão da população com as águas e com a
história encoberta por elas a partir da valorização cultural, (re)conhecimento das paisagens perdidas e
compartilhamento de saberes. De fato, pretende-se estimular a empatia dos moradores para com o local em
que vivem.
METODOLOGIA
O desenvolvimento deste trabalho utilizou-se de uma combinação de métodos quantitativos e qualitativos.
Iniciou-se com a revisão da bibliografia teórica, que ampara a formulação de conceitos, com destaque aos
autores: Tardin (2008), Gorski (2010) e De Varine (2012). A nível local, utilizou-se dos materiais gerados pelo
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Usina (1990) 7, do Consórcio Itá (2000) e outros autores locais.

Fonte: CNEC, Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S. A.; ELETROSUL, Centrais Elétricas do Sul. Relatório de
Impacto Ambiental Usina Hidrelétrica Itá. p. 102, mar. 1990.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
7 Estudo realizado pelo Consórcio Nacional de Engenheiros Consultores S. A. (CNEC) para Centrais Elétricas do Sul
(ELETROSUL), resultando no Relatório de Impacto Ambiental Usina Hidrelétrica Itá. p. 102, mar. 1990.
4
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Figura 1: (1) Localização dos rios no território de Aratiba. Fonte: FBDS, manipulado pela autora, 2019. (2) Rio
Novo suprimido por edificação e vegetação. Fonte: Acervo pessoal, 2019. (3) Rio Uruguai barrado na Usina
Hidrelétrica Itá. Fonte: Consórcio Itá, 2000.
Essa revisão serviu de apoio à etapa de mapeamento e diagnóstico, onde utilizou-se principalmente do método
empregado por McHarg (2000) com a sobreposição de camadas de dados, e de Tardin (2008) para identificação
dos espaços livres. Como o trabalho se propõe a considerar inúmeras relações de causa-efeito, essas análises
são feitas a partir de uma abordagem multiescalar: partindo da macroescala compreendida pela região afetada
pela construção da Usina Hidrelétrica (UHE) Itá, passando pela mesoescala que abarca todo o território
municipal, chegando à microescala a partir do recorte aproximado do núcleo urbano cortado pelo Rio Novo,
onde se trata de fato o sistema de espaços livres e no qual este trabalho terá foco. Ainda, realizou-se uma
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pesquisa online com 263 pessoas que possuem vínculos com a cidade, na ideia de compreender sua relação
com a história de Aratiba, com os rios e com os espaços públicos.
Formado o panorama geral das condicionantes do espaço, chega-se então à parte de proposição projetual
urbana, inspirada nos trabalhos da Tardin (2008), que sugere uma ordenação do território a partir dos espaços
livres. Nessa escala, o sistema é primeiramente reconhecido, identificando espaços de oportunidade projetual,
para depois ser analisado e ordenado, vinculando ações de projeto urbano a cada um desses espaços
identificados. Tais ações serão especializadas adiante e tem como foco principal o resgate da memória local, a
relação com o rio e a valorização dos espaços públicos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Espaços livres são vistos como partes ou fragmentos de território que se apresentam desocupados pelos
assentamentos e infraestrutura viária. Para a criação de um Sistema de Espaços Livres nessa pesquisa, ainda
se considera a presença dos rios, Rio Novo e Rio Uruguai, indo ao encontro dos objetivos definidos para o
trabalho. Dessa forma, a análise de espaços livres tem como eixo o caminho dos rios e tenta ao máximo
considerar a abrangência da análise segundo possibilidade de caminhabilidade.
Preservação, patrimônio, memória e paisagens culturais, são temas recorrentes nas discussões na área da
arquitetura e urbanismo. Os próprios discursos acerca das definições de patrimônio vêm se expandindo e nesse
cenário, a afirmação de paisagens e ambiências dotadas de memória indicam um posicionamento inovador na
forma como o patrimônio é tratado, sobretudo quando aliado ao planejamento urbano, territorial e regional.
Seguindo as ideias de Varine (2012), propõe-se a instigação da memória e aprendizado a partir das vivências
ambientais. Por isso, considera-se aqui a paisagem como condição heterogênea e dinâmica do ambiente.
Discorda-se de autores que engessam a definição de paisagem como algo imutável, não permitindo
complementos ao termo. Nesse trabalho pretende-se a vivência da paisagem mais como uma relação de
ambiência - inserção – do que contemplação. “Entre seus inúmeros papéis, a paisagem urbana também é algo
a ser visto e lembrado, um conjunto de elementos do qual esperamos que nos dê prazer” (LYNCH, 1997, p.1).
Sendo o rio parte da paisagem, pode ser um importante elemento de produção do prazer nas vivências
espaciais. Pensar a partir dos rios não é apenas projetar o espaço, mas é trabalhar com a possibilidade de
ressignificação e dinamismo da paisagem.
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Inspirada no método de Tardin (2008), a ideia é conectar esses exemplares que “sobreviveram ao dilúvio” 8 e
outros equipamentos e espaços públicos tendo o rio como continuidade, costurando a história e adicionando
novas experiências. Para isso, analisou-se o recorte da área urbana a partir de condicionantes físicos e sociais,
produzindo cheios e vazios e classificando-os quanto a ocupação. A partir disso, pode-se perceber que a
topografia e hidrografia exercem influência direta na morfologia urbana e quase a totalidade dos equipamentos
públicos está, apesar de virar-lhe as costas, implantada às margens do rio.

Figura 2: Classificação quanto ao uso das edificações urbanas.
Fonte: Prefeitura Municipal de Aratiba, manipulado pela autora, 2019.
A partir dos cheios e vazios identifica-se os espaços livres que possuem relação com o rio e que se apresentam
como oportunidade projetual na composição desse sistema. Em seguida, apropriando-se das contribuições de
Lynch (1997) às análises urbanas, estudou-se a relação do rio com a cidade, no que diz respeito à identificação
dos limites, marcos, continuidades, descontinuidades, acessibilidade e contato visual. Para chegar então à
classificação e ordenação do sistema, vinculando os espaços com estratégias projetuais.
Classificou-se o sistema a partir de espaços âncoras (principais), espaços referência (secundários) e demais

8Termo

é usado fazendo menção ao Programa Arca de Noé, proposto pela usina para levantar e inventariar o patrimônio
cultural a ser inundado, apelando à conotação bíblica.
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espaços (de ligação), ordenando-os conforme ações de projeto 9. Aos espaços âncora atribui-se as ações de
acrescentar e demarcar, de maneira a ampliar seu uso e influência sob o território, visto sua localização
privilegiada e aptidão a ocupação humana. Aos espaços referência as estratégias são de adequar e conectar,
visto a necessidade de pequenas requalificações e união de espaços. Por fim, aos demais espaços a diretriz
é enlaçar, criar caminhos entre as peças do sistema ou requalificar os caminhos existentes, sobretudo quando
esses se apresentam em descontinuidade por conta de algum limite natural ou construído.
Com a vocação desses espaços definida e hierarquizada, os próximos passos dessa pesquisa são em direção
às formas de espacialização dessas ideias, com amparo da representação gráfica. É tentar traduzir por meio
visual, utilizando das edificações históricas e institucionais, da iluminação, texturas e tratamento paisagístico,
as abstrações relacionadas à memória e símbolos identitários daquele lugar.

Figura 3: Identificação dos espaços livres próximos ao Rio Novo. Fonte: Prefeitura Municipal de Aratiba,
manipulado pela autora, 2019.

A classificação dos espaços a partir desta nomenclatura é proposta por Tardin (2008). As ações projetuais também se
inspiram em sua obra, porém o sentido e empregabilidade são reformulados.

9
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Figura 4: Ordenação do sistema vinculado a ações projetuais. Fonte: Prefeitura Municipal de Aratiba,
manipulado pela autora, 2019.

Figura 5: Identificação dos pontos para espacialização - continuidade da pesquisa. Fonte: Prefeitura
Municipal de Aratiba, manipulado pela autora, 2019.
CONCLUSÕES
O trabalho de recuperação dos rios aliado à valorização da memória depende da sensibilidade em analisar a
paisagem e captar as abstrações como a estética, a cultura e a memória presentes nos cenários. No caso de
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Aratiba, a perda das terras, das paisagens e da cultura local, exerce relação direta na questão identitária e na
memória vinculada ao local. A partir dessa constatação, evidenciam-se inúmeras possibilidades de valorização
da memória ainda presente naquele espaço, sendo que um Sistema de Espaços Livres atuando como
ordenador de todo o território, apresenta-se como uma inovadora e instigante possibilidade.
Ressalta-se que uma análise completa envolvendo condicionantes biofísicos, sociais e perceptivos, certamente
é mais rica com trabalho interdisciplinar. Por isso, tratando-se de uma pesquisa ainda não expandida, o que se
propõe é uma investigação que segue em aberto e certamente apresenta lacunas, mas que se compromete em
expor uma visão integrada de espaços livres atuando como fomentador de fruição urbana. A possibilidade de
rememorar, de sentir-se conectado e representado por um local a partir das vivências urbanas, estimula uma
vida urbana ativa, traz saúde e aproxima as gerações. No transcorrer dessa pesquisa, parece ainda mais
evidente que um sistema de espaços públicos, tendo o rio como continuidade e edificações históricas em seu
percurso, pode ser uma das formas de criar a empatia e identificação almejada.
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INTRODUÇÃO
As ferrovias desempenharam importante papel ao longo dos anos nos grandes centros urbanos, principalmente
devido à revolução industrial. Porém após o surgimento das rodovias, os conjuntos ferroviários caíram em
desuso, tornando-se lugares quase inabitados, obsoletos e perigosos. O presente trabalho, tem por objetivo
discutir acerca da importância desses espaços, e entender porque intervir nessas áreas se faz necessário, mais
especificamente na orla ferroviária de Jataizinho-PR, por meio de estudos de caso de intervenções já realizadas
em outros lugares e revisão da literatura. De modo que, após o conhecimento da história e da importância das
ferrovias; além das análises dos estudos de caso, seja possível criar uma maior consciência do valor histórico
e patrimonial que esses espaços carregam, principalmente o caso da cidade de Jataizinho-PR, para que assim
a necessidade de intervenção torne-se mais clara e objetiva, buscando a preservação da memória local.
FERROVIAS
Conforme TOLEDO, BRANCATELLI e LOPES (1998, p.9 a p.11 e p. 45 a p.47) na segunda metade do século
XVIII na Inglaterra, acontecia a Revolução Industrial; a máquina a vapor substituía a energia humana e gerava
uma expansão econômica que interferia diretamente na forma como os produtos industrializados eram
transportados. A ferrovia foi um investimento rentável que atendeu a característica desse sistema
capitalista,barateando custos, transportando grandes quantidades, interligando e encurtando distâncias, além
de gerar empregos. No Brasil, o cenário era de agricultura e escravidão, e a construção das ferrovias aconteceu
no século XIX visando o mesmo progresso e “civilização” que acontecia na Europa.
De acordo com PROCHNOW (2014, p.21) no Brasil, a partir do momento em que as ferrovias passaram ao
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controle estatal, no final da década de 1950, quando foi criada a Rede Ferroviária Federal S.A. – RFFSA, o
contexto nacional indicava o favorecimento das rodovias. Iniciando o processo de estagnação do modal
ferroviário. O MANUAL TÉCNICO DO PATRIMÔNIO FERROVIÁRIO produzido pelo IPHAN (2010, p.219) cita
que as estações ferroviárias foram fechadas por não serem mais necessárias ao transporte de carga, o que
gerou um processo de deterioração dos prédios, que passaram a ser abandonados e depredados, o que
representa uma séria ameaça ao desaparecimento de importantes exemplares do patrimônio ferroviário.
FREIRE E FREITAS (2010, p.13) discutem acerca da memória desses espaços, pois essas áreas ferroviárias
constituem lugares de memória à medida que são referência para as pessoas que ali conviveram e, em sentido
mais amplo, em sua relação com a história de formação das cidades, que por sua vez resultaram em dinâmicas
sociais únicas, vindo a criar uma série de elementos que constituem o universo da Memória Ferroviária.
EXEMPLOS DE INTERVENÇÕES URBANAS E PAISAGÍSTICAS EM CONJUNTOS FERROVIÁRIOS
PARQUE GLEISDREIECK – BERLIM
O Parque Gleisdreick está situado no centro de Berlim, e a região em que ele está inserido era considerada
residual até então, por possuir viadutos sobre as estradas de ferro suspensas. O objetivo dos arquitetos Felix
Schwarz e Andreas Lipp foi reintegrar essa área a estrutura urbana, através de espaços sustentáveis e com
um baixo impacto ambiental. A configuração simples e clara cria diversos cenários, e os autores do projeto
acreditam ter usado como ponto de partida a história ferroviária da região, mas ter focado no desenvolvimento
futuro e na nova imagem do local, como resultado final.

Figura 1:Parque Gleisdreick. Fonte: ARCHDAILY, Lanoo, 2015.
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PARQUE HIGH LINE – NOVA IORQUE
O High Line é um parque linear considerado uma obra prima do paisagismo urbano. Foi construído em uma
antiga linha férrea abandonada na década de oitenta, que atravessa três bairros de Nova Iorque. Sendo um
dos principais jardins suspensos do mundo, o High Line contrasta áreas verdes com os grandes arranha céus
de Manhattan. Anteriormente, esses bairros eram mais ocupados por indústrias e empresas de transportes,
após a construção do parque, os galpões e fábricas foram convertidos em galerias de arte, estúdios de design,
lojas, restaurantes, museus e residências.

Figura 2: Vista aérea parque High Line. Fonte: THE HIGH LINE, Baan, 2010.
ESTUDO DE CASO DO CONJUNTO FERROVIÁRIO DE JATAIZINHO-PR
A cidade de Jataizinho, situa-se ao norte do Paraná as margens do rio Tibagi, e teve grande importância para
a efetiva colonização do Norte do Paraná, tornou-se portal de entrada de muitas famílias que vinham de várias
regiões do Brasil e do exterior em busca de terra de qualidade, atraídas pelas propagandas das terras que eram
vendidas a longo prazo e preços baixos. Jatahy, como era chamada, possuía uma grande extensão territorial,
e de seu território foram desmembrados vário municípios, como: Ibiporã, Londrina e Maringá. A travessia sobre
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o rio Tibagi era feita através de balsa ou canoa, pois não havia ponte ferroviária nem rodoviária até 1932.
Segundo relatos de LOPES E BRAGA (2014, p.34) a estação de Jatahy foi inaugurada em maio de 1932, como
ponta de linha da Companhia Ferroviária São Paulo-Paraná, aguardando a conclusão da ponte sobre o Rio
Tibagi, para alcançar Londrina.

Figura 3: Quadro de Inauguração da Estação de Jatahy. Fonte: ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS, Giesbrecht
2018.
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Figura 4: Inauguração do trecho ferroviário São Paulo - Paraná. Fonte: Autor Desconhecido.
O tráfego de passageiros, dividido entre os trechos Ourinhos-Maringá e Maringá-Cianorte, parou em 1981 no
primeiro trecho, onde rodava com trens de passageiros que vinham de São Paulo, e um pouco antes no outro,
onde trafegava em trens mistos.
“Eu lembro que tinha a estação, que o prédio é o mesmo de hoje, e tinha os trens com passageiros. Cheguei a
ir até Arapongas de trem, porque ele servia de passeio para a gente, dia de domingo a gente ia passear, juntava
a turminha, os colegas solteiros e ia passear, cheguei a ir muitas vezes, daqui de Jataizinho pra Cornélio
também”. (Cleusa Pereira de Lacerda, Jataizinho- PR,2019).
A estação Frei Timóteo foi inaugurada em 1932, seu nome homenageava o frei Timóteo de Castelnuovo,
nascido em Gênova, Itália em 1823 e falecido em Jataí em 1895. Foi o fundador dos aldeamentos de São Pedro
de Alcântara e de São Jerônimo, estes originalmente colônias militares estabelecidas próximas da estação e
do rio Tibagi. De acordo com MANFRINATO (2005), o pátio ferroviário era composto pela estação de
passageiros, que possuía telégrafo e aparelho de etiquetar bilhetes de passagem, por uma caixa d’agua que
servia para abastecer as locomotivas Maria fumaça, bombeando a água do rio Tibagi através de uma máquina
a vapor, dois trilhos, um que atravessava o rio Tibagi e chegava até a estação de Londrina e outro que
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atravessava o rio Jataizinho. A 100 metros da estação havia um armazém de carga, predominando o embarque
de produtos agrícolas e fardos de algodão, enquanto ao logo da ferrovia havia vagões gôndolas, destinados a
transportar tijolos e telhas produzidas pelas olarias locais.

Figura 5: Trem de Passageiros S.P.P. Fonte: Autor Desconhecido.

Figura 6: Conjunto Ferroviário Estação São Paulo - Paraná. Fonte: ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS, Lopes,
1939.
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“Logo que parou o trem de passageiros, começou a funcionar o trem de carga, e o armazém construído que
tem até hoje ficava as coisa tudo que ia transportar, mais interessante é que quando era trem de passageiros,
carregava-se até mudança no trem, você via aquele povo com aquele monte de criança e com aquele monte
de caixa, sacola, cachorro, tudo em quanto há, todo mundo dentro de gaiolinha carregava isso tudo. E essas
casas que têm na beira da linha eram casas do pessoal que trabalha na ferrovia, eles fabricaram essas casas
que tem ali pra baixo tudo pro pessoal que trabalhava na ferrovia, hoje não, já são casas alugadas e não são
mais de madeira.” (Cleusa Pereira de Lacerda, Jataizinho- PR,2019)
Além do Pátio ferroviário, próximo à estação havia um hotel, muito tradicional na cidade, e uma praça, chamada
praça Telêmaco Borba, que foi construída posteriormente, após o loteamento da região ao redor da ferrovia.
‘”Depois começou a modificar, claro a pracinha não é igual é hoje, não tinha tudo aquilo ali, lembro das
escadarias da estação, lembro que tinha um sino pendurado, que batia quando o trem estava chegando e a
gente sabia pelo sino. O hotel continua no mesmo lugar, agora ano passado que mudaram a frente,
desmancharam a fachada que era de madeira e agora é de material, e lá no fundo só mudou as paredes, mas
os cômodos são os mesmos”. (Cleusa Pereira de Lacerda, Jataizinho- PR,2019)

Figura 7: Pátio da Estação Ferroviária de Jataizinho. Fonte: Autor Desconhecido.
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GIESBRECHT (2018), conta o relato de Paulino Manfrinato que viveu durante o período em que as ferrovias
funcionavam em Jataizinho.
“O ponto principal, que me atinge, é a estação ferroviária do então Jataí-Paraná, pois minha casa ficava vizinha
e eu, com 10 a 13 anos, ganhava uns trocados carregando mala da estação até ponto de ônibus ou ao Hotel
Jataí, de João Manfrinato. Todo dia era como uma festa a chegada do trem vindo de Ourinhos com passageiros
procedentes de São Paulo e de outras partes do Brasil, do Nordeste e às vezes até estrangeiros. O trem apitava
na curva longínqua, resfolegava; ao chegar batia o sino, sendo que a estação também tinha sino. Daí os
viajantes desembarcavam dos vários vagões, e os moleques estavam prontos para pegar as malas. Enquanto
aguardávamos a chegada do trem, nós garotos brincávamos por ali e o mais habitual, para evitar o sol quente,
era jogar pedrinhas embaixo da caixa d'água (...)somente após um bom tempo é que a gente, com saudade,
vendo-a ainda nas fotos de 2001 em seu aspecto original, relativamente bem conservada, lhe dá uma
importância histórica associada a um sentimento de veneração por algo que não atinge os estranhos não
vinculados ao papel que, durante muitos anos, desempenhou”.(Paulino Manfrinato, Curitiba- PR,2005).
Atualmente, o Conjunto Ferroviário funciona apenas para transporte de carga à concessionária ALL, a caixa da
água foi demolida, enquanto o maquinário ferroviário e a plataforma continuam no local, assim como o Hotel e
a praça; os quais também carregam grande valor histórico.
MORALES (2002, p.187), discute acerca de áreas como essa, que são resultado de transformações que
ocorreram ao longo de décadas; e um dos conceitos definidos por Morales é o conceito Terrain Vague, que são
áreas de território; vagas, improdutivas e, em muitos casos, obsoletas, mas, sobretudo, são áreas com dupla
condição. São os territórios da ausência, do encontro do passado com o presente, e o seu contraponto mais
instigante: são reservas de futuro.
DONADON (2009, p.129) continua, a memória coletiva dos anos quando a ferrovia possuía a supremacia sobre
os outros meios de transportes aparece repleta de saudade e de um certo descontentamento com seu
abandono. E é essa memória coletiva que torna a ferrovia tão importante dentro da categoria terrain vague,
pois é a prova da relevância dessas áreas e deveria nortear a forma de intervenção na cidade, pois elas não
são apenas vazios urbanos, tampouco estão somente aguardando ocupação.
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Figura 9: Estação Ferroviária de Jataizinho Atualmente. Fonte: Autora, 2019.
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Figura 10: Armazéns da Estação Ferroviária de Jataizinho Atualmente. Fonte: Autora, 2019.
CONCLUSÕES
Ao término deste trabalho, constata-se que as ferrovias apresentaram uma grande importância na gênese da
sociedade, mas que com o surgimento das rodovias acabaram perdendo sua função, e caindo em desuso.
Tornando-se um vazio urbano nos centros das cidades, que são locais muitas vezes deteriorados, degradados
e inseguros. Devido a relevância dessas áreas, tanto como patrimônio, memória e valor histórico cabe aos
arquitetos urbanistas intervir nessas regiões, através de intervenções que requalifiquem o local, trazendo uso,
lazer e recreação. O Gleisdreick e o High Line parque são exemplos de intervenções que servem de inspiração,
e ao olhar para o caso do Conjunto Ferroviário de Jataizinho, nota-se a presença da história, da memória do
local e do valor que esse lugar traz aos que ali viveram, portanto a partir deste trabalho, torna-se possível
estudar formas para intervir nesse espaço que hoje se encontra sem uso e esquecido, para que através de uma
intervenção as pessoas voltem a usufruir desse local e ele deixe de ser mais um vazio urbano no centro da
cidade.
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Figura 11: Ferrovia Atualmente. Fonte: Autora, 2019.
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INTRODUÇÃO
Este artigo discute a importância do papel dos anciãos das comunidades indígenas Kaingang, que a partir da
memória e da oralidade, especialmente voltadas às construções espaciais experenciadas, contribuem na
construção das referências culturais e identitárias da população da Aldeia Kondá na contemporaneidade. Essa
construção endógena contribui na afirmação desse modo de viver específico frente à sociedade não indígena
do entorno, na medida que as experiências vividas por idosos da própria comunidade ajudam a escrever a
história e definem a lógica cultural delas na atualidade.
O contexto externo atual, é caracterizado por mudanças sociais, econômicas, tecnológicas e espaciais, com
implicações para os modos de ser dos sujeitos e suas formas de viver no território. É latente a necessidade de
os espaços abraçarem a diversidade humana, seja ela física ou cultural. Edificações, praças, ruas e cidades
tornam-se estruturas que transcendem suas características espaciais e se constituem como palco para diversas
interações humanas e marcam a vida de seus usuários criando memórias que constroem sua identidade ao
longo da vida. Assim, na interação com o espaço, diferentes grupos étnicos constroem significações e relações,
que podem, por influência do lugar amenizar ou reforçar tais fronteiras étnicas (TUAN,1983).
A relação de interdependência entre ambiente e comportamento humano, torna fundamental o estudo desses
espaços e do que eles significam para seus usuários sob a ótica do behavior setting10, uma vez que o conceito
contempla não só a análise de uma porção do território, mas um conjunto de interações dentro de um lugar

Unidades eco comportamentais que correspondem a padrões estáveis de comportamento que ocorrem em
tempo e espaço determinados (PINHEIRO, 2011).

10
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(BARKER,1986). Na construção desses significados “A memória age ‘tecendo’ fios entre os seres, os lugares,
os acontecimentos” (SEIXAS, 2001, p. 51), sendo responsável por reencontrar o passado no presente,
recriando o real e fazendo com que a própria realidade seja influenciada pela memória, possibilitando a
atualização das lembranças a partir das práticas.
O Povo Kaingang se caracteriza pela tradição oral e por isso, são encontrados poucos registros produzidos por
pessoas do próprio grupo sobre a sua cultura e seu modo de viver. Nesse sentido, os relatos de história oral
dos anciãos, além de valorizar o papel dos idosos como sábios da comunidade, afirmam o protagonismo e
autonomia, na medida em que a memória espacial dos próprios indígenas constitui o recurso fundamental para
construir as referências culturais no presente e para o futuro.
O objetivo deste estudo é: Contribuir com o registro para construção da identidade cultural a partir das
manifestações espaciais presentes na memória dos anciãos da aldeia.
METODOLOGIA
Este estudo, que faz parte de uma pesquisa mais ampla sobre as relações entre espaço e cultura 11, adota a
abordagem qualitativa que tem foco na compreensão e explicação, a partir da memória, da dinâmica das
relações sociais e nesse caso específico, as relações socioespaciais, do povo Kaingang da aldeia Kondá. A
pesquisa da história oral consiste em uma prática de apreensão de narrativas, que neste estudo foi realizada
utilizando instrumentos eletrônicos de gravação, destinada a recolher testemunhos e promover análises de
processos sociais. Enquanto técnica, exige uma sequência de procedimentos, conforme destaca Meihy (1996)
em seu livro Manual de História Oral: o primeiro passo é a elaboração de um projeto, para que se tenha clareza
do que se quer pesquisar e os relatos não se transformem em histórias nostálgicas apenas.
Em segundo lugar, sugere-se que seja feita a escolha dos atores que irão contribuir na pesquisa, que são
definidos com base naquilo que se quer descobrir, por fim as transcrições e análises dos relatos.
Assim, neste estudo foram obtidos relatos de história oral de cinco anciãos da comunidade que falaram sobre
seu território tradicional, sobre a aldeia contemporânea e aspectos espaciais e sociais que influenciam a

11

Utilizam-se outros métodos de pesquisa como visitas exploratórias e observação participante, que aproximam
pesquisadora e comunidade, gerando a relação de confiança necessária para os registros de História Oral.

85

Memória, Identidade e Sentido de Lugar

transformação da cultura e por consequência das identidades indígenas construídas na atualidade 12.
Para a compreensão dos relatos, faz-se necessária a apresentação, mesmo que breve, da trajetória histórica
dos indígenas da Aldeia Kondá, bem como as bases culturais do Povo Kaingang de acordo com os
pesquisadores da região.
DE ÍNDIOS URBANOS À ESTRANGEIROS NA PRÓPRIA TERRA
O Povo indígena Kaingang que constitui atualmente a Aldeia Kondá, habitava o espaço que compreende
atualmente o município de Chapecó, desde antes do processo de urbanização e construção da cidade. Com o
processo de luta pela terra, a comunidade participou de uma negociação com a Prefeitura municipal para
eleição de uma nova área, que foi demarcada para os indígenas em troca do centro da cidade, que já não
poderia mais ser “devolvido”. Em 1999 foi definida a Reserva indígena que se localiza a mais de 20 km de
distância do centro da cidade.
Os Kaingang se organizam a partir de uma lógica social dualista, patrilinear, exogamia e matrilocal. Isto é,
existem dois grupos de linhagens de parentesco, transmitidas pelo pai aos descendentes, onde as alianças
matrimoniais sempre se dão entre indivíduos pertencentes às metades opostas e após o casamento, o noivo
vai morar com os pais da noiva. A comunidade da Aldeia Kondá é a única representante do estado que segue
esta estrutura e respeita a tradição na constituição das uniões matrimoniais e moradias, inclusive sendo
previstas penalizações para os jovens que desrespeitarem a tradição.
No mito de origem do povo registrado por Telêmaco Borba (1908), encontra-se uma versão resumida da
cosmologia dualista Kaingang. Neste mito os heróis culturais Kamé e Kairu produzem não apenas as divisões
entre os homens, mas também a divisão entre os seres da natureza. Desta forma, segundo a tradição Kaingang
descrita na bibliografia e confirmada pelos relatos de história oral, o Sol é Kamé e a Lua é Kairu, o pinheiro
é Kamé e o cedro é Kairu, o lagarto é Kamé e o macaco é Kairu, e assim por diante. A terra é muito mais
do que simples meio de subsistência, representa o suporte para a vida social (TOMMASINO, 2000),
provedora de tudo que é necessário para a existência e abrigo de animais, plantas e

Com o objetivo de preservar o anonimato dos Ancião que colaboraram com a pesquisa a identificação das falas será realizada
com a Sigla conforme o exemplo: “R-01”, na qual a letra R define que a informação tem fonte no relato de história oral e o número
identifica o participante da pesquisa.
12
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espíritos. Por isso, as disputas territoriais e a forma como os indígenas foram arrancados de sua terra
tradicional, deixou marcas na memória dos anciãos refletidas até hoje.
A MEMÓRIA KAINGANG ENTRE A TERRA DOS AVÓS E A ALDEIA CONTEMPORÂNEA
Os relatos de história oral, apontam para alguns elementos fundamentais para se pensar a cultura Kaingang
na atualidade: as marcas tribais, o distanciamento da terra dos avós, e a possibilidade de espaços tradiconais
aproximarem as novas gerações da cultura. Por outro lado, revelam a preocupações dos anciãos quanto a
manutenção do modo de viver tradicional e ressigificaçoes culturais cosntruídas a partir do contato com o não
indígena.
Os anciãos da comunidade destacam a importância da preservação das marcas tribais (R-01):
“ Pra nós é muito importante as crianças saberem e repeitarem as nossas marcas, por que os Kaingang vivem
assim, de acordo com as marcas. Pra casar, precisa saber: se a noiva tem marca comprida, o noivo tem que
ter a marca redonda, aí sai um casamento bom. Se as marcas são iguais, não pode casar.” (R-01)
As marcas, regem todas as relações na comunidade, desde as conjugais até as estabelecidas entre o mundo
humano e não humano, revelando o sentido de complementaridade entre as metades e entre homem e
natureza. Outro aspecto relevante, é o respeito ao território tradicional. Uma anciã explica que é tradição entre
os Kaingang, “enterrar o umbigo da criança recém-nascida, criando sua raiz naquele lugar” estabelecendo o
vínculo físico e espiritual com a terra. Por isso o território tradicional é também chamado de terra dos avós, com
o qual seus antepassados estabeleceram profundos vínculos.
Os relatos apontam para o centro do município de Chapecó como a terra dos avós da comunidade da Aldeia
Kondá. Observa-se na figura 01, o centro da cidade em 2018 como Território original Kaingang. O Rio Passo
dos índios constituía um lugar sagrado pela comunidade e hoje é canalizado, dando lugar ao Calçadão da rua
Benjamin Constant, o primeiro grande assentamento, em frente à igreja matriz, atual Praça Coronel Ernesto
Bertaso e o Cemitério Kaingang onde estão enterrados caciques e antigas lideranças, onde hoje se situa um
importante Hotel da cidade.
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Figura 01: Mapa da cidade de Chapecó com localização dos pontos de identificação cultural. Fonte:
Elaboração das autoras com base Relatos de história oral.
Os indígenas continuam frequentando o centro da cidade para a venda do artesanato, permanecem vinculados
com seu território, no entanto, se sentem “estrangeiros na própria terra” sofrendo com preconceito e não
reconhecimento de sua terra mãe pela comunidade envolvente. Esse contexto implica também em um
sentimento de não pertencimento em relação à terra conquistada pela comunidade, local onde situa-se a aldeia
atualmente.
“Sabemos que pelo menos temos uma terra, mas essa terra não é nossa. Se aqui tinha dono antes da gente
vir morar, a cidade também tem dono, lá é que estão enterrados nosso velhos, lá tinha nossa água santa, os
pinheirais, as nossas comidas... aqui, a gente tá tendo que criar o mato de novo, por que essa terra, quando
chegamos era seca, nua, sem vida, não é terra de índio...”(R-02)
A organização espacial e as características do lugar ocupado pela comunidade desde a demarcação da terra
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revelam mudanças, permanências e ressignificações culturais a partir das relações que os indígenas
estabelecem com o novo território.
A organização espacial da comunidade da Aldeia Kondá continua seguindo a lógica tradicional matricolal, no
entanto podem ser observadas construções em madeira, alvenaria e alguns barracos que misturam diversos
tipos de material. A forma observada das casas e a utilização dos materiais citados, manifestam a influência da
arquitetura não indígena envolvente. Os anciãos lembram as moradas construídas com técnicas tradicionais:
“Quando o meu pai construía as casas pra gente morar, ele as faria com taquara, assim, bem marradinha e
depois cobria com folha de palmeira, e sempre era do lado de um morro e um pouco enterrada do chão. No
inverno ela ficava quente e no verão, bem fresquinha...”
O conhecimento tradicional e a valorização da memória espacial dos anciãos pela comunidade, motivou a
construção de uma estrutura subterrânea ao lado da Escola Sãpe 13 . O espaço (figura 02) tem sido utilizado
como sala de aula, é visitado por crianças e adultos não indígenas que desejam conhecer a comunidade e
estimula a presença dos anciãos na escola. A partir do momento que é construído um espaço de acolhimento
para contar e ouvir histórias, valorizando o saber fazer tradicional, este lugar torna-se um convite para estas
práticas intergeracionais tradicionais. Esse lugar, envolve dimensões que vão além de sua materialidade,
congrega significados de valorização do saber fazer tradicional, dos lugares de encontro e da sabedoria dos
“velhos 14” na cultua Kaingang.
CONCLUSÕES
A escuta e valorização da sabedoria tradicional reflete o impacto dos lugares na construção da história de um
povo. O que se pode verificar com a pesquisa é que, na contramão da homogeneização cultural e das obras
arquitetônicas, comunidade indígena estudada a valorização da cultura e lutam pelo direito de viver de um modo
específico, diferente dos padrões impostos pela sociedade não indígena que os envolve.

A escola indígena de educação básica é mantida pelo governo do estado de Santa Cataria e atende exclusivamente crianças
moradoras da Aldeia. Apesar da direção ser não-indígena, os professores são pertencentes ao Povo Kaingang e a educação é
bilíngue.
14 “Velhos” é a denominação que os próprios indígenas utilizam para falar dos anciãos da comunidade. Representa internamente
uma denominação carinhosa para referirem-se aos sábios, muito valorizados e respeitados de acordo costumes e com o modo
de viver Kaingang.
13
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Figura 02: Casa subterrânea – Aldeia Kondá. Fonte: Acervo pessoal.
A história oral traz a possibilidade de dar igual valor às fontes orais e escritas, constituindo, especialmente para
o Povo Kaingang, uma estratégia adequada para a valorização da sabedoria anciã, da oralidade e da memória
espacial dos idosos. Esse processo, destaca o respeito ao processo de envelhecimento, uma vez que as
memórias são testemunhas das transformações culturais e espaciais ocorridas e constituem-se como
ferramentas necessárias para se pensar a continuidade cultural. Complementarmente, o olhar lançado sobre
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os aspectos ecocomportamentais evidenciados no behaviour settings, apontam para a importância contextual
das práticas humanas e para a influência do ambiente físico em que o comportamento ocorre. Nesse sentido,
para além da obtenção do resgate da tradição pela oralidade, os espaços construídos nas comunidades a partir
delas, recriam roteiros/programas de práticas humanas em determinado tempo e espaço. O behavior setting
estabelecido tem limites espaciais e temporais específicos que o distinguem dos demais e circunscrevem o
comportamento de seus integrantes (PINHEIRO, 2011). Assim, ao relacionar as pessoas, seus
comportamentos e os espaços nos quais eles ocorrem, acabam por condicionar determinadas ações em
lugares específicos, incentivando neste caso a manutenção e a valorização de práticas culturais tradicionais
em função do contexto construído.
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INTRODUÇÃO
Como arquiteto e urbanista, há diferentes formas de deixar sua marca no mundo. Existem obras que se
destacam pelo seu significado, aquelas que contam uma história, que têm vida: a vida de pessoas, da
comunidade de determinado lugar; e são essas que devem ser mais bem exploradas. Quando profissionais, é
necessário notar o impacto que determinadas pré-existências físicas e/ou sociais, de um lugar, gera, ou já
gerou, na população de onde se pretende atuar. População essa, a qual, sendo o elenco de seu próprio filme,
sem a arquitetura, não possui direção de arte, equipe de fotografia, nem efeitos visuais. A arquitetura possui o
dom de não apenas encantar o usuário, como também de fazer parte da história das pessoas. De servir de
berço das singelas memórias de um casal de idosos que se conheceu em uma plataforma de trem localizada
em frente a uma rua extremamente arborizada, no quente verão de 1927.
A história da Arquitetura e do Urbanismo vivida e construída em épocas passadas, deixou marcas na atualidade;
e, diversos lugares, nesses vários séculos de história, passaram por momentos sombrios de grandes perdas;
assim, muitos locais optaram por esconder esses vestígios no seu território físico. Outras regiões, como é o
exemplo de Budapeste, optaram por exaltar, por fazer sua história ser lembrada, de modo que, tanto os
moradores, quanto os visitantes, conheçam e não esqueçam o que aconteceu naquela cidade, reforçando a
identidade de Budapeste e de sua população.
Portanto, neste artigo, o problema de pesquisa a ser investigado, bem como a pergunta de pesquisa, é o que
a cidade mostra da sua história para as pessoas através da arquitetura icônica e do urbanismo. A cidade de
Budapeste foi tomada como ponto de estudo, por sua história de guerra e de simbolismo através da arquitetura
e do urbanismo locais. Os objetivos de pesquisa são mostrar como a arquitetura, em especial a icônica, e o
urbanismo auxiliam à preservação da história de uma população e de sua localidade, tomando como referência
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Budapeste; além de ressaltar sua importância à sensação de pertencimento dos moradores, especialmente os
mais idosos.
METODOLOGIA
Este artigo, para responder às perguntas de pesquisa e atingir seus objetivos vai fazer uma revisão teórica dos
seguintes trabalhos publicados por seus respectivos autores: “Arquitetura e simbolismo: novas abordagens no
campo da análise do espaço e da cidade” de Ribeiro (2009); “Cidade contemporânea, memória e preservação
patrimonial: uma interpretação a partir das preexistências culturais” de Edelweiss (2016); “ Inferno: o mundo em
guerra 1939-1945” de Hastings (2011); e o “Manifesto da Arquitetura Futurista.” de Antônio Sant'Elia (1914). Os
dois primeiros textos conversam entre si, ao apontarem a necessidade de preservação da memória através da
sua arquitetura - icônica ou patrimonial - e de seu urbanismo. Hastings foi escolhido por trazer explicitamente o
horror da grande guerra e suas consequências para Budapeste, no seu livro. Já Antônio Sant'Elia é conhecido
por exaltar a arquitetura futurista, a qual pode ser vista como uma arquitetura anti-histórica; seu texto foi
consultado de modo a conhecer outras visões acerca do tema.
O estudo de caso será Budapeste, capital da Hungria (Figura 1), devido ao seu passado histórico marcado
por extrema violência à sua população - em especial, ao povo judeu - durante a Segunda Guerra Mundial.
Budapeste, ainda que violentamente atacada, se reergueu sem apagar da sua arquitetura e do seu urbanismo
os traços e as lembranças de seu passado. As marcas do que seu povo passou, como torturas e sofrimentos
a que foi submetido, está contado nas paredes da cidade, está “no ar”, de forma a resguardar a memória
afetiva daquele lugar.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O passado marcando Arquitetura e Urbanismo atuais
Ribeiro (2009) em seu artigo “Arquitetura e simbolismo: novas abordagens no campo da análise do espaço e
da cidade”, traz que, desde o século XVI, aproximadamente, arquitetos, como Palladio, buscavam reforçar,
através de sua - particular - arquitetura, preocupação em exaltar o indivíduo em suas obras. Esse tipo de
posicionamento, o de integração entre arquiteto e indivíduo ainda existe atualmente, através de criações que
respeitam e, até mesmo, enaltecem a história de um povo, tenha sido ela honrosa ou não.
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Figura 1: Mapa da Hungria e de Budapeste. Fonte: Geografia da Vida, 2013
Durante a época do Modernismo, houve casos de cidades e de edificações criadas e modificadas sem
preocupações com seus usuários e com suas histórias e identidade. Antônio Sant'Elia (1914), inclusive,
defendia que, na vida moderna, por exemplo, a importância da “arquitetura monumental ‘comemorativa’ ” é
inexistente, de modo que, construções de cunho histórico-memorativo deveriam ser demolidas. Atitude, essa,
que destruiria, consequentemente, as memórias de alguém e sua bagagem histórica, as quais contribuem
significativamente para a identidade, não apenas pessoal, como também da cidade.
Desse modo, é notável que, antes de qualquer ação, a população deve ser consultada; até mesmo porque,
diversas vezes, o projetista não reside naquela região, desconhece a história daquelas paredes de barro.
Ademais, à população residente há mais tempo no local, vínculos afetivos ali estão estabelecidos, lembranças
de uma vida, pode-se dizer - no caso das pessoas mais idosas -; e é dever da arquitetura e do urbanismo dar
voz a todos, visando bem-estar e cuidado social e psicológico das comunidades.
O papel do arquiteto é garantir que histórias contadas através de elementos físicos não sejam apagadas da
mente da sociedade mesmo, e, talvez, principalmente, quando a memória afetiva daquele lugar trouxer
lembranças dolorosas. Pois são as recordações dos moradores daquela região, que contam a história do lugar.
A arquitetura tem o poder de abraçar o passado que vive nas calçadas e nas paredes das construções antigas,
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e mesclar às histórias dos moradores atuais. A população de idade mais avançada, por exemplo, não apenas
possui memórias particulares, como também detém conhecimento que pode, e deve, ser valorizado pelas novas
gerações, o que, ainda, pouco acontece. A falta de esmero pelos idosos é uma das queixas mais frequentes
por essa parcela da população, e a Arquitetura Icônica pode auxiliar essa parte da população a ter sua história
conhecida e mantida viva, não apenas na mente dessas pessoas, como também nas construções da sua cidade
- contribuindo, inclusive, para disseminação do conhecimento passado.
Alguns autores, ademais, como Sandra Pesavento, citam que a cidade é muito mais do que um espaço, ela
importa, de fato, pelas relações que são estabelecidas nesses territórios e que, dali, fazem surgir uma história
própria e única a ser contada, através de inter-relações. Segundo Pesavento (2007), para a Revista Brasileira
de História:
“(...) a cidade, na sua compreensão, é também sociabilidade: ela comporta atores, relações sociais,
personagens, grupos, classes, práticas de interação e de oposição (...) cidade é concentração populacional,
tem um pulsar de vida e cumpre plenamente o sentido da noção do habitar, e essas características a tornam
indissociavelmente ligada ao sentido do humano: (...) cidade, moradia de muitos, a compor um tecido sempre
renovado de relações sociais”
Vale ressaltar que apagar as memórias arquitetônicas, não as apaga da mente dos sobreviventes. Não diminui
a dor, apenas a torna imaterial. Na arquitetura e no urbanismo, a materialidade, no sentido da existência de
algo, não da sua mera concepção imaginária, ocorre para dar sentido aos desejos, para dar concretude à uma
lembrança, dar voz às necessidades e às emoções; sendo assim, como dar voz à dor de um povo que possui
cicatrizes de guerra, com uma arquitetura que apaga os resquícios palpáveis do que aconteceu?
“Mesmo as cidades fantasmas, aquelas de onde a população retirou-se pelos efeitos da guerra, dos
movimentos da história ou de catástrofes naturais são reconhecíveis para nós como cidades, porque guardam
as marcas, as pegadas, a alma, (...) daqueles que um dia as habitaram” (PESAVENTO, 2007).
Arquitetura Icônica
A Arquitetura de Simbolismo - Icônica - retrata, na obra arquitetônica, valores sociais, históricos, políticos,
éticos, ou seja, é uma edificação que significa muito mais do que a sua simples construção. É uma arquitetura
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que quer contar, quer representar um povo, quer falar através de suas paredes, de seus materiais. Esse tipo
de arquitetura é especial, forte e atrevida, é o tipo de mais puro e genuíno de criação arquitetônica, pois tem
vida. Ela pode fazer com que as pessoas, por vezes, duvidem de sua definição sobre o que é esteticamente
belo, pois tem o poder de chocar, de fazer pensar e questionar. Isso faz dela um ponto extremamente importante
na arquitetura e no urbanismo, pois mostra o quão longe essa profissão vai, o quão profunda ela pode ser, ao
ter a capacidade de se enraizar na vida das pessoas, contando suas histórias e fazendo parte delas.
Budapeste
Budapeste serve como um maravilhoso exemplo de lugar que, mesmo diante de todas as adversidades
enfrentadas por seu povo, optou por mostrar ao mundo sua história, em vez de escondê-la. Na cidade, há um
memorial, ao longo do Rio Danúbio (Figura 2), instalado ali como forma de lembrar todos os judeus que
perderam suas vidas durante o Holocausto; sua posição naquele lugar da cidade tem a ver com os judeus que
ali foram enfileirados e, então, fuzilados por soldados seguidores do Partido Nazista Alemão. Ou seja, é uma
intervenção urbana simples, mas com poder de trazer à tona a lembrança, a memória do que aconteceu naquele
local e de todas as vidas que foram perdidas naquele lugar. Esse memorial retoma o tema da Arquitetura Icônica
ao contar a história de Budapeste, ao ter um significado, ser um símbolo para aquele lugar - quando, ali, muito
possivelmente, poderia ter sido instalado algo mais atrativo. E isso é contar a história de Budapeste a partir de
uma inteligível, porém importante, intervenção urbana. Os moradores idosos da cidade, que estiveram nos
momentos da guerra, ao terem as suas lembranças expostas pela cidade, retratadas e contadas para quem
por ali passar, acabam fortalecendo a sua sensação de pertencimento à história de Budapeste; eles se sentem
parte de algo muito maior. E isso pode ser o que dá sentido à vida de muitas deles.
Segundo Edelweiss (2016, p. 157), “Para Jacobs (2011), os olhos da cidade são os olhos das pessoas da
cidade. Seu discurso defende o protagonismo da vida urbana em sua escala do espaço público”; assim, notase que, uma considerável parcela dos olhos de Budapeste foi forçadamente excluída do protagonismo da
história de sua cidade, no final da década de 40. Culpa de um movimento que pregava a adoção de um sistema,
que escolhia quem era digno de ser considerado “gente”, e, consequentemente, digno da vida. Por causa disso,
é muito válido afirmar que Budapeste perdeu consideravelmente parte de si naquele momento da sua história.
Ao ter sido agredida, a cidade acabou por ter parcelas da sua identidade excluídas e enterradas junto aos
corpos das vítimas do holocausto vivenciado naquele lugar.
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Figura 2: Memorial do Holocausto ao lado do rio Danúbio. Fonte: Julia Boechat, 2017
CONCLUSÕES
Logo, é possível entender como a Arquitetura Icônica, é de extrema importância em âmbitos sociais, pois reforça
que o passado faz parte dos dias atuais, precisando ser exposto; a arquitetura e o urbanismo refletem identidade
e memória como poucos outros fatos urbanos conseguem. A manutenção da memória afetiva e a sensação de
pertencimento que é possível imprimir através de traços arquitetônicos e urbanísticos ao reforçar sensações e
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histórias do passado, ajuda com que as pessoas das mais distintas idades sintam-se parte de algo maior do
que elas; como Pesavento cita, a cidade é sociabilidade, é alma. Apagar das ruas, das fachadas de uma cidade
a história que ali se desenvolveu, porque traz lembranças negativas, apenas as esconde, as disfarça, não ajuda
a tratar as cicatrizes causadas pela dor. A arquitetura icônica se baseia em validar os lugares que mexem com
os sentimentos das pessoas, que significam algo para alguém e que fizeram parte do passado de alguém como no caso dos idosos de Budapeste; e isso é o que deve ser a arquitetura e o urbanismo. Ter valor histórico,
sensorial, sentimental; não apenas de mercado. Budapeste mostra como uma cidade pode ser linda e, ao
mesmo tempo, contar suas memórias afetivas, suas dores, seu passado, sem deixar de lado sua beleza
arquitetônica e urbana.
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INTRODUÇÃO
Este artigo é parte de um trabalho final de graduação que busca a qualificação da orla ferroviária, bem como o
resgate da memória da ferrovia na cidade de Erechim/RS através de propostas urbanas e paisagísticas. Neste
artigo, objetiva-se apresentar as questões teóricas que embasaram os estudos, bem como apontamentos de
diretrizes projetuais. Erechim é uma cidade que carrega na sua memória uma “cultura” ferroviária muito forte.
Os trilhos foram um dos primeiros elementos edificados na paisagem (Figura 1) e desde então sempre tiveram
grande relevância nas dinâmicas territoriais da cidade.

Figura 1:Fotografias históricas da estação férrea e seu entorno. Fonte: Arquivo Histórico Municipal: 1910 e
1939.
Foi às margens da ferrovia e da estação que se iniciou o processo de ocupação do povoado (Figura 2). Era ao
longo do seu trajeto que se estabeleciam comércios, serviços, indústrias e residências. Em 1914 o governo do
estado inicia a implantação do traçado urbano oficial, proposto por Torres Gonçalves o qual leva em
consideração o traçado existente dos trilhos. Tal processo resultou em uma predominância de instalações
industriais na orla ferroviária as quais tiveram papel essencial de estruturação do espaço urbano e de
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desenvolvimento econômico da cidade. Após a desativação da linha ferroviária em 1980, devido à incentivos
rodoviários, o município sofreu com o abandono e a negligência da sua história, acelerando cada vez mais o
distanciamento da sociedade com a sua herança cultural e identidade local. A ferrovia que antes era sinônimo
de avanço e modernização, hoje retrata seu oposto, compreendendo uma gama de espaços residuais ao longo
da sua orla.

Figura 2:Expansão populacional. Fonte: Arquivo Histórico Municipal, adaptado pela autora, 2019.
Entretanto, a paisagem que configura-se como identidade para a comunidade, permanece muito presente na
memória e no interior da cidade, muitas das edificações industriais ao longo da linha férrea são tidas como
referencial simbólico para a população, apesar de algumas não terem mantido o seu uso original e atualmente
se encontrarem em desuso. Entende-se que o processo de industrialização está intimamente ligado ao
desenvolvimento ferroviário e que o valor afetivo, simbólico e memorial associados às atividades industriais e
ao trabalho, representam um vínculo com a comunidade (KÜHL, 2008). Dessa forma, preservar essa memória
é essencial para garantir que as gerações futuras também possam compreender e respeitar os bens culturais
intrínsecos na sua história.
Atualmente a linha férrea de Santa Maria - Itararé é concedida à empresa Rumo Logística, a qual é responsável
pela manutenção da extensão ferroviária, assim como os quinze metros de sua margem, além da própria
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Estação Férrea. Tendo em vista que existe uma falta de interesse da empresa por esse trecho ferroviário e que
a administração não tem sido efetivada, pretende-se apresentar diretrizes para subsidiar um projeto urbano e
paisagístico que se apoiem na Lei do Estatuto da Cidade como ferramenta para a requalificação da beira dos
trilhos, considerando que o espaço abrange uma área de aproximadamente 350.000m² e não cumpre a função
social do solo de forma democrática e acessível a toda comunidade.
Dessa forma, o presente artigo, tem como objetivo compreender as dinâmicas sociais atuais e a relevância da
paisagem ferroviária na cidade. A partir dessas análises, buscou-se formular diretrizes que irão subsidiar um
anteprojeto de requalificação de espaços residuais ao longo da margem férrea, bem como reconsiderá-la como
espaço público de lazer atribuindo atividade que buscam a reintegração da memória e da comunidade com a
história da cidade.
METODOLOGIA
Para este artigo, buscou-se apoio em pesquisa bibliográfica, levantamento de campo, análise e diagnóstico da
área. Cada etapa será brevemente descrita a seguir.
Pesquisa Bibliográfica: Para compreender a história e as dinâmicas socioculturais da cidade de Erechim
buscou-se apoio no livro Patrimônio Ferroviário do Rio Grande do Sul (IPHAE 2002) e nas dissertações: História
da paisagem e evolução urbana da cidade de Erechim-RS (FÜNFGELT K. 2004) e Erechim processo e projeto
(AVER I. 2008). A pesquisa teórica, que busca compreender as dinâmicas contemporâneas das cidades e a
relação do espaço urbano com as vivências cotidianas e a familiaridade da memória afetiva e coletiva com o
patrimônio edificado da cidade, teve como base os autores Jan Gehl (2013), Tardin (2008), Ulpiano Bezerra de
Meneses (1998 e 2006), Beatriz Kuhl (2000) e Manuela Rufinoni (2013).
Já o levantamento de campo teve como principal objetivo perceber as individualidades da cidade. Como guia
estratégico utilizou-se dos conceitos de Kevin Lynch em “A imagem da cidade” (2011), para obter uma melhor
compreensão dos espaços e das suas relações os quais baseiam-se em Vias, Limites, Marcos visuais, Pontos
Nodais e Bairros. Para o autor vias servem para, além de nos direcionar, nos conduzir a observar as
características dos espaços. Os limites são elementos lineares que estabelecem uma fronteira entre uma área
e outra. Já os marcos visuais são elementos construídos ou naturais que servem como referência na paisagem,
essas referências podem se destacar pela sua forma, volume ou até mesmo pela sua relevância histórica,
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destacando-se na memória da comunidade. Os pontos nodais são locais que convergem e aproximam as
pessoas, podendo se tornar espaço de conflito ou de trocas. Por fim, os bairros baseiam-se em uma
comunidade que se unifica por características em comum, construindo dessa forma uma identidade local,
podendo diferir dos bairros definidos pelo poder municipal.
O diagnóstico da área foi desenvolvido a partir do reconhecimento da área de estudo e das percepções no
levantamento de campo. Essa etapa desenvolveu-se em duas escalas, da cidade e local, compreendendo os
espaços e elaborando mapas baseados nas análises de Kevin Lynch (2011) e nas vivências do local objetivando
a compreensão e o diagnóstico do recorte (orla ferroviária). E a partir dessas análises foram elaboradas
diretrizes projetuais que visam a conexão da cidade com os trilhos, o resgate da memória e a vivência nos
espaços livres.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A linha férrea apresenta-se implantada nas áreas mais altas da cidade, fato este que contribui para a presença
de muitas nascentes hídricas nas suas proximidades (Figura 3), das quais a maioria não apresenta uma área
de preservação, além disso, o relevo também favorece a potencialidade das visuais no percurso da ferrovia.
Na medida em que nos afastamos do centro comercial seguindo a linha férrea, é possível perceber o aumento
das ocupações na beira dos trilhos, junto a isso também a renda média salarial diminui igualmente com a
infraestrutura oferecida pelo município (Figura 4).

Figura 3:Caracterização biofísica. Fonte: USGS-Alos Pausar e base cartográfica municipal 2010, adaptado
pela autora, 2019.
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Figura 4: Caracterização da densidade populacional, renda média mensal e infraestrutura de vias. Fonte:
IBGE 2010 e Plano Diretor de Vias de Erechim, adaptado pela autora, 2019.
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Atualmente a orla ferroviária reflete o início do processo de industrialização da cidade, apresentando uma
Paisagem Industrial bastante marcante, entretanto, muitas dessas edificações e terrenos industriais
apresentam-se subutilizadas na malha urbana, além disso, a grande maioria dessas edificações também
corresponde ao Patrimônio Inventariado do Município, como a própria Estação Férrea (Figura 5). No Brasil o
conceito de Paisagem Cultural tem seu fundamento desde a Constituição de 1988 a qual apresenta como
patrimônio cultural bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto,
portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade.
Para Manoela Rufinoni (2013) às edificações ou sítios industriais devem ser valorizados tanto pela sua
importância documental, quanto pelo seu caráter social apresentados como “monumento coletivo” responsável
pela conformação de paisagens e das dinâmicas cotidianas do espaço.

Figura 5:Patrimônio Cultural e espaços subutilizados. Fonte: Inventário Municipal, adaptado pela autora,
2019, fotos autora 2019.
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Aplicando a metodologia de Lynch (2011) foi possível compreender as dinâmicas e as relações das diferentes
coletividades localizadas nas proximidades da malha ferroviária. Os marcos visuais (Figura 6) geralmente
também estão marcados na memória da comunidade, compreendendo o Patrimônio Cultural, além disso,
muitas dessas construções também foram sinalizadas como pontos nodais (Figura 7), os quais evidenciam os
encontros. Muitas das principais vias da cidade oferecem uma conexão direta com a ferrovia, esta que
apresenta uma via secundária acompanhando o seu percurso.

Figura 6:Vias e Marcos Visuais. Fonte: Base cartográfica municipal 2017, adaptado pela autora, 2019, fotos e
croquis, autora, 2019.
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Figura 7:Pontos nodais. Fonte: Base cartográfica municipal 2017, adaptado pela autora; fotos, autora, 2019.
A divisão dos bairros (Figura 8) para Lynch considera as características das comunidades, as quais as vezes
são interrompidas pelos limites da cidade, os bairros foram divididos em comerciais, industriais, residenciais
com infraestrutura e residenciais sem infraestrutura. Ao caminhar pela orla ferroviária foi possível vivenciar os
diferentes limites que o espaço compreende (Figura 9), os quais foram divididos em (a) imaginários; que
correspondem os limites sociais, (b) naturais; caracterizados pela vegetação ou córregos; (c) construídos, que
são as intervenções humanas e pôr fim a (d) costura, que é a própria linha férrea sendo apresentada como um
elemento unificador da malha urbana.
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Figura 8: Unidades de uso e bairros. Fonte: Base cartográfica municipal 2017, adaptado pela autora, 2019.

Figura 9: Limites. Fonte: Base cartográfica municipal 2017, adaptado pela autora, 2019; fotos, autora, 2019.
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A partir das análises realizadas na escala da cidade juntamente com o referencial teórico estudado,
compreende-se que para resgatar a relação da comunidade com a sua história e memória é necessária uma
intervenção urbana nas margens da ferrovia, promovendo a ideia de espaço público contínuo, integrando e
equilibrando as conexões da população com os trilhos. As diretrizes projetuais de requalificação da orla
ferroviária visam principalmente a utilização de espaços livres do entorno e o reuso das edificações
subutilizadas, transformando-as em um espaço de aproximação da comunidade. Para Tardin (2008), os
espaços livres têm o potencial de reestruturar o território urbano e orientar para a utilização social do solo.
Sendo assim, como forma de diretrizes projetuais (Figura 10), primeiramente deverá ser incentivado a abertura
dos fundos de lotes para a linha férrea, trazendo comércio, serviços, moradias e segurança ao percurso, além
de também promover a preservação, o turismo e a aproximação da comunidade com os bens históricos e
culturais da cidade, tornando esses espaços abertos e de uso contínuo, além de propor novos usos à
edificações históricas que encontram-se abandonadas. No que diz respeito a proposta de mobilidade, deverá
ser implantado equipamentos de bicicletários juntamente com uma ciclovia e uma calçada de passeio em toda
orla ferroviária, além disso, também foram identificadas vias que fazem conexão direta com os trilhos, as quais
deverão receber um tratamento visando a escala do pedestre. Objetivando a implementação de espaços de
lazer, também será implantado mirantes em pontos com vistas privilegiadas, além disso os espaços de lazer
também deverão ser ampliados junto às massas de vegetação existentes, conectando-as aos espaços livres
da orla ferroviária. Como forma de aproximação e incentivo a força comunitária também será implantado
equipamentos que visam a estimulação dessas organizações.
CONCLUSÕES
A paisagem é a lembrança mais marcante do desenvolvimento de uma cidade, é o espaço simbólico no qual
conecta a cultura, identidade e a história de determinada sociedade. Quando pensamos em paisagem
relacionamos com um espaço material e palpável, entretanto a paisagem pode estar presente na memória
das pessoas que fizeram parte da construção do espaço o qual pode não existir mais da forma que foi
concebido, mas permanecer nas lembranças do seu povo. Entendendo que a orla ferroviária continua muito
presente na memória coletiva e que a preservação dessa memória compreende a identidade cultural e social
da cidade, entende-se a necessidade de uma requalificação de maior efetividade do espaço que deu origem
ao município de Erechim, objetivando a salvaguarda, permanência e valorização dessa paisagem cultural e
ressaltando a sua importância garantindo a permanência da identidade e do sentimento de pertencimento da
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comunidade ao espaço.

Figura 10:Diretrizes gerais. Fonte: Base Google Earth, adaptado pela autora, 2019.
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INTRODUCCIÓN
El arte mural es una forma de expresión artística de gran interés para la psicología ambiental en tanto puede
ser entendida como un mecanismo de apropiación del espacio público en las ciudades contemporáneas. Las
diversas formas de pintura mural se han diversificado a lo largo del siglo XX en base a sus técnicas, temáticas
y estilos, recibiendo distintas denominaciones en la actualidad que incluyen conceptos como el graffiti, postgraffiti, Street art, arte callejero a arte urbana (Fernández, 2018). Diversos autores reconocen que en general
el muralismo es un arte de tipo social basado en contenidos reivindicativos e ideario progresista que utiliza el
espacio público como fachadas, muros, infraestructura urbana para plasmar obras que se exponen
abiertamente a los transeúntes y vecinos de la ciudad (ver Ian Ross, 2016). El muralismo contemporáneo que
ha estado expuesto una serie de prejuicios y estereotipos sociales que lo relacionan con la delincuencia y el
vandalismo, ha pasado a ser comprendido como un fenómeno estético (Vanderveen & van Eijk, 2016) con una
determinada posición política respecto a lo que significa la vida urbana y que critica la instrumentalización,
individualismo, consumismo y exclusión presentes en las ciudades neoliberlales. Visto así, el muralismo es una
forma de expresión artística permite transformar el espacio público “en espacios simbólicos constitutivos de
identidad, que favorecen el sentido de pertenencia y de vertebración social de quienes habitan estos espacios”
(Berroeta, 2007: 263). El espacio apropiado, como sostienen Vidal y Pol (2005), les da a las personas la
posibilidad de experimentar continuidad y sentido de identidad, permitiendo la implicación, participación y
sentido de pertenencia en relación a su entorno.
La ciudad de Chillán en el centro-sur de Chile es un referente para la historia del muralismo en Chile. A raíz del
terremoto que en el año 1939 devastó dicha ciudad y en el marco de un conjunto de muestras de solidaridad
del pueblo mexicano, se radicó en Chile un grupo de muralistas de esta nacionalidad encabezados por David
Alfaro Siqueiros que pintarán el mural de la Escuela México denominado “Muerte al invasor”, el cual fuera
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declarado Monumento Histórico Nacional en 2004 y que en la actualidad es uno de los íconos más
representativos de la ciudad. La influencia de los muralistas mexicanos en el medio local fue muy significativa
durante la segunda mitad del siglo XX en la ciudad de Chillán (Ripamonti, 2009), al punto de que en los años
siguientes se gestaron una serie de murales a cargo de connotados artistas nacionales como Hernando León,
Mario Carreño, María Martner y Alejandro Rubio Dalmati, entre otros. Como plantea Torres (2011:10) este
conjunto de murales “marca un hito histórico tanto como espacial en el devenir de la ciudad de Chillán”.

Figura 2: Escuela México y mural de D. A. Siqueiros “Muerte al invasor”. Fuente: Torres, 2011
A partir de estos antecedentes históricos, se puede postular que los murales de los artistas Mexicanos David
Alfaro Siqueiros y Xavier Guerreo constituyen un hito fundacional para el arte urbano local, que ha permitido
significar el espacio público como un soporte legítimo para el arte. En este mismo sentido, como sostiene Arias
(2011: 56-57) es posible “vincular la producción muralista de la ciudad con un desarrollo continuo en la relación
entre arte y espacio público, lo que motivó a estos autores a trabajar en la ciudad y, con ello, establecer un
recorrido por un conjunto de narraciones culturales y estéticas […] generando un nuevo hábitat urbano, en
donde aparece la idea de lugar”.
De manera más reciente ha surgido en la ciudad una serie de colectivos, s i bien mantienen la vocación social
y crítica del muralismo del s. XX, suponen importantes rupturas con dicha tradición. Los actuales grupos
integrados por jóvenes se identifican principalmente con las corrientes del graffiti y del arte urbano, combinando
el arte mural con otras formas de expresión de identidad como la música y el baile hip-hop. Esta nueva
generación de muralistas de Chillán, ha realizado desde hace cerca de diez años varias obras colectivas en el
radio urbano de la ciudad, llevando a cabo, además, una serie de actividades dirigidas hacia la comunidad como
exhibiciones, actividades educativas y de difusión (ver www.pintarte.cl).
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El objetivo general de la presente propuesta apunta a analizar los significados espaciales que se construyen en
torno a las distintas expresiones de arte mural en la ciudad de Chillán.
METODOLOGÍA
La presente, corresponde a una investigación de tipo cualitativa basada principalmente en una estrategia de
tipo etnográfica. De acuerdo con Setha Low (2017), la etnografía se presenta en la actualidad como una de las
estrategias metodológicas de mayor potencial para el estudio de temáticas espaciales en tanto permite
adentrarse en el carácter conflictivo del espacio urbano en las sociedades contemporáneas. Siguiendo esta
propuesta la investigación lleva a cabo una importante presencia en terreno en el marco urbano de la ciudad
de Chillán.
En una primera etapa se lleva a cabo un mapeo de los principales murales presentes en la ciudad. Para esto,
en primera instancia se recurre a fuentes documentales que identifican a los principales murales realizados
durante el s. XX para luego identificar mediante observación directa aquellos que no están en registros
documentales. Se toma un registro fotográfico de todos los murales identificados.

Figura 1: Murales ubicados en el centro de Chillán. Fuente: Archivo del autor
En base a la técnica de observación se realiza una descripción detallada de los lugares en dónde se emplazan
las obras y se analiza la acción cotidiana en dichos espacios, caracterizando formas de interacción entre las
personas y los murales. Posteriormente se realiza un análisis de contenido visual de los murales. Siguiendo la
propuesta de Rose (2001), el investigador asume un papel activo en la interpretación los murales y el ambiente
construido como si fuera un texto, para luego establecer relaciones con el contexto cultural más amplio en el
que se producen. Este procedimiento comprende cuatro etapas: 1) Selección de las la muestra de murales que
proveen las imágenes; 2) Creación de categorías para la codificación; 3) Codificación de imágenes y; 3) Análisis.
El proceso de codificación se lleva a cabo a través de un examen cuidadoso y repetido de las imágenes.
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Finalmente, para el análisis, se desarrolla un conteo de frecuencia y se analizan las relaciones entre categorías.
Se utiliza el programa Atlas.ti para facilitar la codificación y análisis de los datos.
En una segunda etapa se realizan entrevistas semiestructuradas in situ en base a una pauta de preguntas
previamente establecida a artistas implicados en el proceso creativo, a residentes de las inmediaciones del
mural y a transeúntes que hagan uso cotidiano del espacio público en las zonas en que se emplazan los
murales. Los datos textuales obtenidos en este caso se someten a un análisis de datos basado en el diseño
fundamentado que comprende codificación a y comparación constante.
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
Cabe señalar que la presente investigación se encuentra en curso por lo que se presentarán los avances
obtenidos a la fecha. Los resultados hasta aquí obtenidos permitieron identificar un total de 25 murales
relevantes en virtud del reconocimiento que la ciudadanía les otorga. De este modo se agruparon en dos
categorías provisorias, a saber, los murales tradicionales principalmente realizados entre 1940 y 2000 y otros
post-modernos, principalmente pintados entre el año 2000 y la fecha presente.
La primera categoría responde a la influencia del movimiento modernista, a la ejecución por parte de autores
con estudios formales en artes visuales y a la validación institucional en torno a las obras. Respecto a esto
último cabe mencionar que la mayoría de estos murales fueron plasmados sobre edificios públicos como
escuelas, estación de ferrocarriles, universidades, catedral, y parques, entre otros. Los principales contenidos
que exponen estas obras están fuertemente vinculados a la agenda pública de los diversos períodos históricos,
comprendiendo temáticas como la educación, los héroes patrióticos, la cultura campesina, la modernización del
país y la fuerza laboral. Los murales tradicionales cuentan con gran reconocimiento público y son explícitamente
identificados como recursos de identidad de lugar.
Respecto al grupo de murales post-modernos se aprecia que las obras de reciente data tienden a problematizar
de manera más profunda diversas expresiones de la vida urbana como el anonimato, la inseguridad, la
destrucción del patrimonio por parte de los proyectos inmobiliarios, la crisis ambiental y la segregación social.
De este modo se destaca el establecimiento de nuevas miradas sobre el espacio público que se desmarcan de
la planificación urbana de carácter instrumental, favoreciendo prácticas de habitar en base a ritmos y actitudes
que permiten la interacción, la pertenencia y descubrimiento del espacio público. Este grupo se encuentra en
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pugna por su legitimación social ya que persisten elementos estigmatizadores respecto al muralismo
contemporáneo.
CONCLUSIONES
En base al caso de la ciudad de Chillán ha sido posible explorar las rupturas y continuidades del muralismo
contemporáneo con respecto al muralismo tradicional. Los actuales colectivos artísticos han recogido las
problemáticas de la vida urbana independiente de la visión institucional, apelando formas de habitar urbano
mediante la participación de los habitantes locales. Se aprecian esfuerzos por parte de los actuales colectivos
de arte mural por posicionarse como un fenómeno cultural capaz de construir identidad de lugar y re-pensar las
formas de habitar la ciudad. Por otra parte se aprecia un cambio de actitud de los vecinos hacia los murales
urbanos, tendiendo hacia una mayor tolerancia y menor estigma de esta expresión, reconociendo los aportes
estéticos a la ciudad y la contribución del muralismo local en la difusión de la ciudad, como un destino atractivo.
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INTRODUÇÃO
Há muitos municípios brasileiros, colonizados que foram colonizados por imigrantes europeus. Por motivos
históricos a informação remota no tempo é escassa. A falta de informações deve-se a decisões governamentais
do passado, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, que provocou muitos efeitos negativos.
Prisões, confisco de bens, proibições de falar, ler e escrever noutro idioma que não fosse o português,
destruição e queima de acervo de arquivos e bibliotecas por incêndios, fechamento de escolas e de sociedades
e de centros comunitários, proibição para usar rádios e comunicações, proibições de viagens, reboco de
edificações para abrasileirar o sistema construtivo, e outras punições e represálias negativas aos imigrantes
prejudicaram o repasse da cultura às gerações futuras e geraram lacunas.
O estrago cultural só não foi pior, pois o conhecimento e a memória oral permaneceram passando através das
gerações e chegando até os dias atuais . O legado persistiu mesmo apesar das dificuldades e das adversidades.
Os idosos que vivenciaram essa época foram responsáveis pela continuidade do conhecimento aos filhos e
aos netos com seus saberes. O objetivo desse artigo foi sintetizar atividades realizadas dentro do Programa
de Extensão Universitária "Paisagem Cultural" no município de Ibirama.
METODOLOGIA
Utiliza-se metodologia de pesquisa bibliográfica exploratória, coleta de dados e

triagem documental,

levantamento fotográfico e cartográfico. Realizou-se contatos, depoimentos e entrevistas com a população,
principalmente os idosos que possuem a vivência e memória mais remota. A área de estudos é o município de
Ibirama, que possui 18.721 habitantes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Vale do Itajaí é reconhecido como Vale Europeu, forma um riquíssimo mosaico de culturas diversificadas que
coexistem entre si. A região, que é composta por quarenta e nove (49) municípios, foi colonizada por imigrantes
europeus, principalmente alemães e italianos. Desses quinze municípios (15) integram o Roteiro Nacional de
Imigração: " [...] transborda de música, de risos, de sabores e odores, entre a brisa fresca e o sol brilhante ...
essas maravilhas cor, a diversidade e a alegria [...] " (IPHAN, 2014:16). A partir do século XIX vieram colonizar
o país imigrantes de múltiplas nacionalidades, ampliando a caracterização do Brasil como multiétnico. Houve
contribuição populacional de portugueses, alemães, italianos, poloneses, belgas, ucranianos, austríacos,
espanhóis, franceses, suíços, dentre outros.
De acordo com Piazza (1994) o povoamento catarinense iniciou no século XVIII com a vinda de imigrantes
açorianos e madeirenses, que se estabeleceram nos municípios litorâneos. Os primeiros imigrantes nãolusitanos foram os alemães, que vieram de diversas regiões da Alemanha, e aportaram a partir de 1829 no
estado visando colonizar o interior. A imigração alemã sobretudo nos estados do sul do Brasil foi
indiscutivelmente exitosa. Houve períodos conturbados para os imigrantes e conflitos, inclusive com os
indígenas. Os índios do grupo tribal xokleng ou botocudos, eram os donos originais das terras, consideradas
devolutas pelo governo. As tribos xokleng tem perfil caçador e coletor. Eles vivem em grupos de 50 a 300
componentes e percorriam longas distâncias ao ano em busca de alimento. A personalidade mais arredia e
selvagem, comparada a grupos do litoral (carijós), contribuiu para que fossem dificilmente capturados e/ou
aculturados. Atualmente, há reserva indígena demarcada.
É notável que a partir do final do ano de 1874 a imigração italiana tornou-se majoritária. Mais imigrantes vieram,
em sua maioria do Tirol austríaco de fala italiana e alemã, trazidos, talvez, por novas políticas do governo
brasileiro e do estabelecimento de contratos. A chegada e adaptação de italianos em meio anteriormente
colonizado por alemães não foi pacífica: colonos de índole completamente diferente dos alemães, com que o
Dr. Blumenau vinha lidando desde a fundação da Colônia, tiroleses e italianos, principalmente estes, deram-lhe
incômodos e aborrecimentos inúmeros.
“Era gente mais fogosa, menos paciente, mais exigente, apesar de suas condições de existência na Europa
serem, talvez, bem piores que a dos alemães. Principalmente os italianos, que vinham imbuídos, os mais
letrados, das ideias liberais que agitavam naqueles dias o seu país, não puderam adaptar-se facilmente ao
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regime de disciplina, de conformação com as deficiências, dificilmente removíveis, e com as necessidades de
que a própria administração se ressentia. Daí os muitos incidentes havidos entre aqueles colonos e a direção
colonial, a que aludem os relatórios da época” (FERREIRA DA SILVA, 1972).
A leva de imigrantes italianos e tiroleses refletiu-se em diversos aspectos; na arquitetura, na religião, nos hábitos
alimentares e em todos os outros planos da cultura local, formando, em tais áreas, uma mistura muito
interessante entre os elementos alemães, italianos e tiroleses. Vieram grandes levas de trentinos, de imigrantes
provindos de Verona, Cremona, Brescia, Treviso, Lombardia e do Vêneto e de outras áreas da península itálica.
Para Richter (1986) um novo fluxo de imigrantes surgiu a partir da criação da Sociedade Colonizadora
Hanseática “Kolonisations-Verein von 1849 in Hamburg“, a posteriori, “Hanseatische Kolonisations-Gesellschaft
ou Südamerikanische Kolonisations-Gesellschaft” e da assinatura do convênio com o Governo de Santa
Catarina, criando quatro novos distritos coloniais que, juntos, formavam a Colônia Hansa, dentre elas; ItajaíHercílio: o maior e mais importante, localizado no então município de Blumenau, com sua sede Hammonia
(atualmente Ibirama). A Sociedade Colonizadora Hanseática foi formada pela fusão da Sociedade Colonizadora
de 1849 de Hamburgo com o consórcio das principais companhias de navegação da Alemanha e de grandes
casas comerciais. O convênio, que forneceu suporte para essa colonização em larga escala foi firmado em 28
de maio de 1895, em Florianópolis, entre o Governo de Santa Catarina, sob a administração de Hercílio Pedro
da Luz, e Carl Fabri representando a Sociedade Colonizadora de 1849 de Hamburgo.
Houve também migração interna de alemães e italianos de colônias em crise no estado de Santa Catarina e
dos estados do Paraná e Rio Grande do Sul, (VIEIRA, 2008). Para o IPHAN (2007) em termos proporcionais o
grupo de alemães é o mais representativo, no estado de Santa Catarina, perfazendo cerca de 40% de
descendentes. Os descendentes de italianos somam cerca de 30% da população e os poloneses cerca de 5%
dos descendentes de imigrantes. A instituição ressaltou no dossiê, que alguns pesquisadores consideram subquantificados os dados oficiais a respeito da imigração, gerando erros.
Para De Luca e Santiago (2013) a abordagem das paisagens rurais é o resultado das observações e análise
dos aspectos culturais e do conjunto de práticas, cujo significado auxilia na compreensão da dimensão do
patrimônio rural e identidade cultural. A relevância encontra-se em estudar as transformações da paisagem
através dos valores e costumes. É possível identificar como o imigrante transformou o entorno, tipologias, a
organização espacial das moradias e relação de troca com a natureza. O surgimento de uma paisagem cultural
ocorre quando passa a ser conferido valor aos bens agenciados pelo homem nesse espaço expressando a
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relação com o meio natural e demostrando as transformações ao longo do tempo.
A realização de contatos com a população idosa possui dificuldades variadas. Algumas pessoas são mais
receptivas, a maioria é muito fechada e desconfiada. A desconfiança constitui um obstáculo por suspeita das
intenções e da finalidade do contato, visita às suas casas antigas, convite para depoimento e entrevista. Alguns
idosos aceitam conversar e participar das atividades de extensão. Isso parece não estar não necessariamente
ligada a faixa etária, mas sim à personalidade e ao bom humor do morador. É relevante citar que muitos são
bastantes longevos, havendo muitos centenários.
Os resultados iniciais que vem sendo obtidos mostram que os idosos tem muita afinidade em associar suas
memórias às pessoas da família, amigos a acontecimentos familiares relevantes como nascimentos,
aniversários, batizados, festas, casamentos, épocas complicadas como período de guerras, de inundações e
deslizamentos, incêndios severos causando danos e vítimas,. demolições, e até mesmo episódios lúdicos e
engraçados.
Os idosos costumam com frequência associar os acontecimentos relevantes aos lugares, ao tempo cronológico
à casa, rua, vizinhança, propriedade, ocupação , tipos e modificações no uso do solo, alturas das edificações,
perímetro urbano e rural, expansão urbana e outros aspectos. Houve já resultados bastante promissores de
resgate e valorização de saberes gastronômicos que vieram com os imigrantes e que são transmitidos a seus
descendentes. A Gastronomia constitui, nesse contexto, um canal de comunicação bastante importante nesse
contexto. O espaços internos e externos às edificações no âmbito privado estão ligados para a memória de
muitos idosos aos entes queridos da família, a Mãe, ao Pai, a(o)s irmã(o)s, filho(a)os e net(a)s e talvez
amigo(a/o)s íntimos. O espaço semipúblico e público encontra-se ligado a(o)s amigo(a/o)s e estranh(a/o)s.
CONCLUSÕES
A contribuição é o resgate e valorização da história do município de Ibirama no século XIX, quando a colônia
denominava-se Hammonia e primeiras décadas iniciais do século XX .
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O IDOSO E O AMBIENTE URBANO: UM ESTUDO SOBRE APROPRIAÇÃO.
O CASO DE ÁREAS SITUADAS NOS BAIRROS CENTRO, FRAGATA E SÃO GONÇALO,
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INTRODUÇÃO
Ao observar o contexto global, constata-se a necessidade de adequação das cidades frente ao envelhecimento
populacional: processo que torna crescente a fração de idosos que usufruem do ambiente construído. A
Organização Mundial da Saúde promove ações que oportunizam o envelhecimento ativo: onde saúde,
participação e segurança são garantidos ao idoso. Assim, o envelhecimento destaca-se como importante área
de estudos para uma gestão urbana qualificada (ONU, 2002; OMS, 2008).
A pretensão de adequar o ambiente para que este seja amigável ao idoso está vinculada aos propósitos
apresentados pela área de pesquisa da Gerontologia Ambiental (GA), onde publicações relatam o interesse de
requalificação espacial em prol do aperfeiçoamento das relações entre o estilo de vida do idoso e cenário no
qual ele está inserido (TOMASINI, 2004; SATIRO, 2014).
Assim, a problemática concerne à criação de cidades planejadas a partir do comportamento dos usuários, a fim
de proporcionar cidades que oportunizem o envelhecimento ativo. Objetivou-se refletir sobre a apropriação
apresentada pelos idosos no ambiente urbano com o intuito de colaborar para a construção de cidades amiga
do idoso. Os objetivos específicos são: (i) compreender de que forma os idosos se apropriam do ambiente
construído na execução de suas atividades diárias e (ii) relacionar os modos como os idosos se apropriam do
ambiente construído com os indicadores centrados no ambiente. A pesquisa foi conduzida a partir do estudo
aplicado em Pelotas, Rio Grande do Sul.
Esta pesquisa fundamentou-se na área da Arquitetura e do Urbanismo, no Programa de Pós-Graduação em
Arquitetura e Urbanismo (PROGRAU) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), durante a elaboração da
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dissertação de mestrado de Guimarães (2018). Tal dissertação contou com a elaboração de Mapas Mentais primeira etapa da pesquisa - e de Mapas Comportamentais - segunda etapa. O interesse ao tema surgiu pela
participação no grupo de pesquisa “Place-Making with Older People: Towards Age Friendly Communities15” no
Núcleo de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo (NAUrb), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(FAUrb/UFPel).
METODOLOGIA
Definiu-se como o objeto estudo de caso o município de Pelotas, Rio Grande do Sul. A escolha dos recortes foi
definida em acordo com a pesquisa Place Age. Os critérios de definição dos recortes foram a alta concentração
de idosos e apontar diferentes realidades financeiras. Em Pelotas há: de 0 a 38,18 idosos/hectare e de 0 a
R$14.234,89/mensais por domicílio (IBGE, 2010). Tem-se como:
1º recorte, no Centro: alta concentração de idosos (2,91 a 21,68 idosos/ha) e renda mensal de R$3.624,57 a
R$8.586,57 –maior poder aquisitivo (IBGE, 2010).
2º recorte, no Fragata: alta concentração de idosos (2,91 a 11,20 idosos/ha) e renda mensal de zero a
R$3.624,56 – poder aquisitivo intermediário (IBGE, 2010).
3º recorte, no São Gonçalo: alta concentração de idosos (2,91 a 11,20 idosos/ha) e renda mensal de zero a
R$2.188,00 – menor poder aquisitivo (IBGE, 2010).

Figura 1: 1º recorte. Fonte: autora, 2017.

15

Financiada pelo Fundo Newton e ESRC, é uma parceria entre a Universidade Heriot-Watt, em
Edimburgo, Reino Unido, com a UFPel, em Pelotas, Brasil, sob a coordenação do Dr. Ryan Woolrych e
Dra. Adriana Portella.
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Figura 2: 2º recorte. Fonte: autora, 2017.

Figura 3: 3º recorte. Fonte: autora, 2017.
Os métodos de coleta de dados utilizados foram levantamento bibliográfico, documental e de campo, divido em
levantamento físico e mapas comportamentais. O levantamento físico possibilitou o registro da ocorrência dos
elementos que compõe o cenário urbano, definidos como indicadores centrados no ambiente. Foram
observados: equipamentos de apoio (mobiliário urbano); equipamentos para acessibilidade (relacionamos à
mobilidade do pedestre); equipamentos de trânsito (onde a imagem do pedestre é respeitada em relação aos
veículos); locais de consumo e bens de serviços urbanos (pontos comerciais e de serviços);locais distribuidores
de fluxo social (embarque/desembarque de pessoas ao transporte público); locais de lazer e prática de
atividades físicas (destinados às atividades cotidianas sociais e esportivas); elementos naturais e limpeza
urbana.
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Figura 4: Área do estudo de caso. Fonte: Place Age, 2018.

Figura 5: 1º recorte (no Centro). Fonte: autora, 2017.
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Figura 6: 2º recorte (no Fragata). Fonte: autora, 2017.

Figura 7: 3º recorte (no São Gonçalo). Fonte: autora, 2017.
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Figura 8: Levantamento Físico (registro in loco e base digitalizada). Fonte: autora, 2017.
O levantamento foi realizado em 04 locais por recorte urbano, totalizando 12 mapas de levantamento físico. A
escolha destes locais foi realizada através da análise de entrevistas realizadas com 08 idosos/recorte, referente
ao primeiro momento da dissertação supracitada. Após a verificação do número de menções onde locais, ruas
e prédios foram verbalizados, os elementos narrados com maior frequência deram origem aos 04 locais de
estudo de cada recorte.
O mapeamento foi utilizado para compreender as experiências ambientais do idoso através do registro
sistemático das observações comportamentais. Assim, nos 12 locais onde foi realizado o levantamento físico,
registrou-se a presença dos idosos distinguidos por gênero, se este desempenhava atividade estacionária ou
em movimento, sozinho ou acompanhado, se era cadeirante e, por fim, se estava de bicicleta. Os locais foram
observados pela manhã e à tarde, em dois dias de verão e dois de inverno, sendo um dia útil e outro no final
de semana. Elaboraram-se 96 mapas comportamentais que foram organizados em pranchas individuais e
sobrepostos conforme a necessidade de análise.
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Figura 9: Levantamento Comportamental (registro in loco e base digitalizada). Fonte: autora, 2017.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apresenta-se a legenda (Figura 10) utilizada para a caracterização do uso do solo predominante e para a
atribuição de conceitos qualitativos, útil na interpretação dos quadros elaborados.

Figura 10: Legenda dos aspectos urbanos. Fonte: autora, 2018.
A análise dos aspectos físicos do 1º recorte destaca a presença de equipamentos e infraestrutura de apoio,
equipamentos de trânsito e a limpeza urbana. Três locais atingiram o conceito qualitativo máximo e, assim, este
recorte apresenta os únicos conceitos máximos da presença de indicadores (na Praça Cel Pedro Osório e no
entorno do Mercado Público) e a única região onde os equipamentos para acessibilidade foram avaliados como
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suficientes (na Praça Cel Pedro Osório).
Quanto à análise do 2º recorte este caracteriza-se pela presença de equipamentos e infraestrutura de apoio e
de locais distribuidores de fluxo social; pela fraca oferta de equipamentos para acessibilidade e pela presença
de lixo. Resulta-se em duas avaliações boas, uma intermediária e uma ruim.
O 3º recorte destaca-se pela presença de elementos naturais e pela baixa oferta de equipamentos e
infraestrutura de apoio, para acessibilidade e de trânsito. Constatou-se uma imensa quantidade de lixo
depositado junto aos elementos naturais. Resulta-se em 04 avaliações ruins, o que atribui ao 3º Recorte o pior
nível de qualidade física.

Quadro 1: 1º recorte, análise do perfil urbano. Fonte: autora, 2018.
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Teatro Guarany (1º recorte/1º local)

Praça Cel. P. Osório (1º recorte/2º local)

Mercado Público (1º recorte/3º local)

atedral S.F. de Paula (1º recorte/4º local)

Quadro 2: 1º recorte, registros fotográficos. Fonte: autora, 2018.

Quadro 3: 2º recorte, análise do perfil urbano. Fonte: autora, 2018.
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Av. Duque de Caxias (2º recorte/1º local)

IFSul (2º recorte/2º local)

Via férrea (2º recorte/3º local)

Avenida Brasil (2º recorte/4º local)

Quadro 4: 2º recorte, registros fotográficos. Fonte: autora, 2018.

Quadro 5: 3º recorte, análise do perfil urbano. Fonte: autora, 2018.
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Quadro 6: 3º recorte, registros fotográficos. Fonte: autora, 2018.
Os mapas comportamentais foram realizados entre setembro de 2017 e março de 2018, onde registraram-se
1.597 idosos: 1.253 (78%) no 1º recorte, 261 (16%) no 2º recorte e 83 (6%) no 3º recorte; 943 (59%) do gênero
masculino e 654 (41%) do feminino; 60 (97%) ciclistas do gênero masculino e 02 (03%) do feminino; 04
cadeirantes do gênero feminino; e 1.071 (67%) em movimento e 526 (33%) em atividade estacionária.
1º recorte – 1.253 idosos: 735 do gênero masculino e 518 do feminino; grande parcela identificada na Praça
Cel Pedro Osório e no entorno do Mercado Público (1.148 idosos); 830 em movimento (66%) e 423 parados
(34%); todos os cadeirantes do estudo estavam neste recorte; e nas regiões do Teatro Guarany (04 pessoas
em movimento e 05 paradas) e da Praça Cel Pedro Osório (96 em movimento e 142 paradas), à tarde,
ocorreram os únicos registros onde o número de pessoas em atividade estacionária foi superior.
2º recorte – 261 idosos: 160 do gênero masculino e 101 do feminino; 176 (67%) em movimento e 85 (33%)
paradas; e na Avenida Duque de Caxias ocorreu o maior número de idosos (121 pessoas, 46%) e a maior
concentração de ciclistas (24 pessoas).
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Figura 10: Exemplo de mapa comportamental: registro da presença de todos os idosos identificados na Praça
Cel Pedro Osório (1º recorte/2º local). Fonte: autora, 2018.
3º recorte – 83 idosos: 48 do gênero masculino e 35 do feminino; o percentual de idosos parados foi o menor
dentre os recortes (18 pessoas, 21%); e a maior concentração de idosos foi identificada na Rua Lázaro
Zamenhoff e próximo ao ginásio de esportes (73 idosos, 88%).
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CONCLUSÕES
Conclui-se que os idosos se apropriam em maior número dos lugares que apresentam uma melhor qualidade
física de seus aspectos urbanos e percebe-se que é a combinação de diferentes indicadores que torna um lugar
mais atrativo. Por exemplo: apesar da grande oferta de elementos naturais na paisagem do São Gonçalo, os
idosos não se apropriam destas áreas porque, quando avaliadas quanto ao conjunto de indicadores, revelouse a baixa qualidade física do local. Assim como, a grande apropriação que os idosos demonstraram em relação
à Praça Coronel Pedro Osório não deriva somente da presença de elementos naturais. Somados a este, foram
identificados locais de lazer, consumo e bens de serviço, equipamentos de trânsito e limpeza urbana.
Para Gehl (2013), a qualidade urbana pode ser diretamente relacionada à presença de indivíduos que
desempenham atividades estacionárias. Logo, conclui-se que o padrão apresentado pelos idosos condiz com
o informado pelo autor porque a maior concentração de idosos em atividade estacionária foi registrada na Praça
Coronel Pedro Osório, sendo uma das 02 áreas avaliadas como de melhor qualidade física do estudo.
Além disto, conclui-se que: (i) enquanto os idosos, em geral, apropriam-se de ambientes que apresentam uma
combinação maior de indicadores centrados no ambiente, para os cadeirantes, a presença de equipamentos
para acessibilidade mostrou-se fundamental, o que destaca a necessidade de ampliar a acessibilidade, até
então pontual, para o nível da escala municipal; (ii) a apropriação do espaço urbano é praticada, na sua maioria,
por indivíduos de gênero masculino, o que indica a necessidade de desenvolver estratégias que ampliem a
atratividade destes lugares ao público feminino; (iii) e os pós-sexagenários do gênero masculino apropriam-se
menos dos espaços urbanos na companhia de terceiros. Suscitam as seguintes perguntas: as pessoas do
gênero feminino seriam mais dependentes de outras para apropriarem-se das áreas urbanas; as pessoas do
gênero feminino são mais gregárias em sua forma de usufruir e frequentar os espaços; e/ou, por fim, os
indivíduos do gênero masculino, ao perceberem-se carentes do auxílio de outras pessoas, é que deixariam
desfrutar destas áreas?
Conclui-se que os resultados apresentados poderão subsidiar novos estudos acadêmicos sobre Gerontologia
Ambiental e, assim, possibilitarão o surgimento de novas reflexões quanto às relações ambientecomportamento.

134

Memória, Identidade e Sentido de Lugar

REFERÊNCIAS
GEHL, J. Cidade para pessoas. Tradução Anita Di Marco. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2013.
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA.
http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/popul. Acesso em: 10 jan. 2017.

Contagem

Populacional,

2010.

Disponível

em:

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Plano de ação internacional contra o envelhecimento, 2002. Organização das Nações
Unidas. Tradução de Arlene Santos. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2002.
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Guia global: cidade amiga do idoso. Genebra, 2008.
SATIRO, A. C. Velhices Sustentáveis. Revista LABVERDE. Universidade de São Paulo, São Paulo, n. 8, 2014. Disponível em:
http://dx.doi.org/10.11606/issn.2179-2275.v0i8p109-139 acessado em: dez. 2016.
TOMASINI, S. L. V. Envelhecimento e planejamento do ambiente construído: em busca de um enfoque interdisciplinar. Revista
Brasileira de Ciências do Envelhecimento Humano, 2004.

135

RESISTÊNCIA E MEMÓRIA:
O PAPEL DO IDOSO NA COMUNIDADE REMANESCENTE QUILOMBOLA
DIEGO WILLIAN NASCIMENTO MACHADO¹; ANDRESSA MARINA MATIVI ROCHA²; BENHUR PINÓS DA
COSTA³
1Universidade

Federal de Santa Maria – diegowillnasmac@gmail.com

²Universidade Comunitária da Região de Chapecó – andressa_mmr@outlook.com
³Universidade Federal de Santa Maria – benpinos@gmail.com
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa propõe a investigação do imaginário dos idosos e da linguagem enquanto mecanismos de
construção da memória coletiva em uma Comunidade Remanescente Quilombola localizada no município de
São Sepé, Rio Grande do Sul, Brasil. O estudo está sendo desenvolvido em uma tese no Programa de Pósgraduação em Geografia (PPGGEO) na linha de pesquisa de Dinâmicas Territoriais do Cone Sul LatinoAmericano pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
A Comunidade de Remanescentes de Quilombos do Passo dos Brum foi certificada pela Fundação Cultural
Palmares em setembro de 2008. Através do processo de auto reconhecimento, ele permitiu o acesso das
comunidades quilombolas às políticas públicas destinadas às mesmas, dentre elas a política de titulação
territorial. Do mesmo modo, destaca-se que o reconhecimento do grupo como comunidade remanescente de
quilombo depende também da maioria de seus integrantes (BRANDÃO; SCHULZ, 2017).
O quilombo rural luta pela terra com base na identidade reconstruída a partir de um passado em comum. A
diferença da estrutura territorial do entorno (da grande propriedade monocultora) expõe as relações entre a
comunidade e esta estrutura exterior, nesta comunidade o crescimento endógeno como construção social
recria-se da heterogeneidade no meio rural que acarreta na manutenção social pautada na resistência que,
ademais, se produz com grande intensidade e vigor nas comunidades rurais e nos sistemas (ver Figura 1).
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A

Estrada para São Sepé

B

Figura 1: Imagem da localização do Quilombo, A - localização da comunidade, B – Fazenda. Fonte: google
maps (manipulado pelo autor).
A comunidade negra, Passo dos Brum, situada no município de São Sepé às margens do rio São Sepé, foi
historicamente cerceada por duas formações sociais distintas: as estâncias pastoris escravistas, de onde
vieram em grande parte seus ancestrais escravos, e as colônias de imigrantes, que passaram a ser instaladas
na região, nas últimas décadas do século XIX (RUBERT, 2007, p. 43). A posse do território da comunidade é a
primeira evidência da resistência de um grupo de ancestralidade negra - marginal e subalterno. A comunidade
como especificidade que resiste ao entorno, possui sua origem quilombola de resistência e territorialidade, em
uma condição específica entre o que é quilombola e o que não é, possui uma diferença da estrutura territorial
do entorno (da grande propriedade monocultora) bem como nas relações de trabalho entre a comunidade e
esta estrutura exterior. Internamente, na forma da comunidade e nas suas concepções sobre ser quilombola, a
coisa diverge-se em parte da legislação e da teoria.
Atualmente o Quilombo possui a auto declaração que foi constituída a partir de uma ancestralidade baseada
na africanidade e na resistência do povo negro, que ainda persiste com uma relação territorial diferente do
entorno. O quilombo rural luta pela terra com base na identidade reconstruída a partir de um passado em
comum.
Conforme Santos (2011, p.2) a partir de depoimentos orais dos mais idosos da comunidade são apurados
indicativos de que os fundadores foram ou tiveram alguma ligação com escravos ou ex-escravos, destacando
os fatos marcantes, vocábulos e vestígios da cultura material, que por acaso sejam esquecidas pelas novas
gerações. Corroborando, Andrade (1998, p.18 apud SOUZA, 2011, p.2) afirma, “do ponto de vista antropológico,
o depoimento oral dessas comunidades, a explicação que dão para a sua origem, é tão válido como os
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documentos históricos, muitas vezes inexistentes”.
Assim, fica estabelecido que a memória individual dos idosos é resgatada para a concepção da memória
coletiva. Baseado nisto, Rubert (2007, p.87) sustenta que a memória lacunar sobre os ancestrais fundadores,
encontra ressonâncias na definição dos mecanismos para apropriação e consolidação territorial.
Para Wilkoszynski (2006, p.29) o ideário do indivíduo ou de uma coletividade abrange o imaginário que,
inicialmente, atribui significados e valores às imagens percebidas permitindo, posteriormente, intervenções no
ambiente com o propósito de transformá-lo ou adequá-lo a estas imagens mentais. O ambiente, na sua
materialidade imagética, transforma-se em um dos suportes da memória social de uma comunidade
(PESAVENTO, 2002 apud WILKOSZYNSKI, 2006).
O problema de pesquisa centra-se no fato de que as informações obtidas através de dados históricos e relatos
das novas gerações podem ser incipientes para o auto reconhecimento da comunidade, sendo necessária a
participação dos idosos no processo para permitir que o valor identitário quilombola seja reconstruído em sua
veracidade, ou seja, a partir das memórias.
Portanto, questiona-se: Qual a importância do imaginário dos idosos e da linguagem enquanto mecanismos de
construção da memória coletiva? A pesquisa tem como objetivo geral analisar a construção do reconhecimento
de comunidade Remanescente Quilombola através dos relatos dos idosos no Passo dos Brum e como objetivos
específicos (i) analisar as narrativas de resistência da comunidade com vistas a ancestralidade e africanidade
com foco no idoso e (ii) constatar nas narrativas dos descendentes como o território atualmente resiste e o que
é ser quilombola.
METODOLOGIA
O estudo proposto teve como base metodológica a etnografia, como possibilidade de compreender as
estruturas de significado presentes na cultura (GEERTZ, 1989), como elementos simbólicos partilhados pelos
descendentes e idosos no quilombo. Tais opções se aproximam da elucidação e do conhecimento dos
complexos processos de construção da subjetividade, com base nas interações e experiências apreendidas e
compreendidas na dinâmica de um grupo. Os idosos na comunidade são reconhecidos como “guardiões da
memória” fato este que colabora com a perspectiva da ancestralidade da africanidade, configurando-se como
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interesse e esforço para travar conhecimento, na perspectiva dos afro-brasileiros, da problemática
socioeconômica e étnico-racial que enfrentam.
Os seguintes métodos de coleta de dados foram adotados para atender aos objetivos da pesquisa: revisão da
literatura, levantamento de arquivo e observação participante. Inicialmente, foi realizada a revisão da literatura
acerca da temática e levantados dados a partir de fontes primárias e secundárias sobre a comunidade
quilombola estudo de caso, tais como, imagens aéreas, fotografias, artigos, dissertações e teses acadêmicas.
Posteriormente, a observação participante foi realizada em contato direto, com os atores sociais, nos seus
contextos culturais. Conforme Correia (1999), a observação participante permite que o próprio investigador
compreenda os fatos e de interações entre sujeitos em observação, no seu contexto.
Os dados foram analisados qualitativamente, através da análise de conteúdo da revisão da literatura e
levantamento de arquivo, e análise discursiva das narrativas resultantes da observação participante realizada
pelos autores em janeiro de 2018.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo das terras quilombolas nos remete a reflexão sobre o papel do campo diante das pressões
socioeconômicas num percurso histórico e cultural. Para Haesbaert (1999) a identidade territorial está atrelada
às memórias coletivas e o imaginário popular dos grupos que estão vinculados diretamente ao território. Para
tanto, a visão de Arruti (2006), apresenta a definição de comunidade quilombola, atrelada ao uso comum da
terra, etnicidade e reminiscências sobre o passado escravista, estas em conjunto produzem a territorialidade
baseada na resistência e na constituição do território.
O primeiro objetivo do estudo teve como intuito (i) analisar as narrativas de resistência da comunidade com
vistas a ancestralidade e africanidade com foco no idoso. A ancestralidade pautada na africanidade relatada
pelos idosos no Quilombo apontam ações de resistência na posse do território e constituem a composição da
territorialidade, para constituir estes elementos nas narrativas, percebemos que na comunidade quilombola, o
relato através da fala é uma forma de expressão dos idosos, que transmitem seus saberes para as futuras
gerações. Conforme Santos (2017), os depoimentos das pessoas da terceira idade na comunidade representam
a construção da identidade local pois resgatam, entre tradições e costumes, a influência atual das práticas
sociais.
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A comunidade estudo de caso origina-se de uma doação de terras de um fazendeiro de sobrenome Brum, que
se denomina Comunidade Passo dos Brum, situada a 23 km de distância da área urbana do município de São
Sepé – RS. Tem sua genealogia remetida a um ancestral fundador conhecido como Athanázio Miguel dos
Santos. Essa origem, fruto da diáspora africana no Rio Grande do Sul e alocada na região central do estado
como mão de obra escravizada, remete-se ainda aos chamados “negros do Jacu”, localizada na Comunidade
de São Rafael no município de São Sepé. (MACHADO et al., 2018). Os idosos da comunidade (ver Figura 2),
em entrevista realizada por Rubert (2007), relataram aspectos importantes para a compreensão sobre a
comunidade através das suas memórias individuais para a construção da memória coletiva. Em visitas mais
recentes, relatos importantes como estes não puderam ser acompanhados, devido à dificuldade de fala e saúde
dos idosos na comunidade.

Figura 2: Visita aos moradores Tio Caxero e Tia Talita. Fonte: autores, 2018.
Conforme Rubert (2007) a vida de Athanásio, ancestral fundador da comunidade, inicia para os idosos, com a
sua chegada em Passo dos Brum, construindo uma relação de confiança com fazendeiros locais. Nas visitas
realizadas pela autora a comunidade, Tio Caxero, neto de Athanásio, reconhecido pela própria comunidade
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como um dos principais guardiões da memória, relatou em um dos encontros etnográficos o seguinte trecho:
“Tio Caxero: Diz que era moreno bem preto, diz. O pessoal daqui ninguém conheceu, ninguém se lembra mais
dele. Era bem preto. De onde é que ele era eu não sei, apareceu ali. Não tem nem uma pessoa antiga, mais
velha do que eu que se lembrasse, né. Não tem, dos que podiam se lembrar, tudo é morto já. Tem uns que diz
que: ‘não, ele veio de lá, de tal lugar’. Ele veio solteiro, aí casou com a falecida vovó, a falecida vovó era Moreira,
era branca. Aí fizeram esse casamento, ela até nem queria casar porque ele era negro, preto, e ela era branca,
era Moreira, dos Moreira. [...]
Rosane: E ele chegou a ser escravo?
Tio Caxero: Diz que ele era escravo. Uns diz que ele apareceu corrido ali. Daí a gente não sabe se ele veio
fugido.
Rosane: Então tem essa história dele ter vindo fugido?
Tio Caxero: Tem, diz que ele apareceu ali fugido. Veio para aqui, ficou trabalhando (Entrevista realizada em
12/10/05). (RUBERT, 2007, p.79)
O depoimento de Dacila, outra neta de Vô Athanásio, identificada na comunidade como Tia Maria e reconhecida
guardiã da memória, reafirmou:
“Tia Maria: Veio da África. Ele chegou aqui por conta que ele veio da África, da terra dos minero. Depois que
ele ficou morando tempo aqui que ele contou, que ele chegou aqui, assim, meio quietinho porque ele alcançou
o tempo dos escravos e não podia se alarmar muito né, senão vinham de atrás pegar ele pra botar nos escravos
de novo. Depois que a gente ficou sabendo, depois que ele já tava morando aqui, daí ele contava de onde ele
veio [...]”. (RUBERT, 2007, p.79)
Tendo como base estes depoimentos, é possível observar que a história de cada comunidade passa a ser
reconstruída e reafirmada através da identidade, quilombola, na narração dos idosos. De acordo com Santos
(2013), as entrevistas relembram as origens, fatos importantes e expressões culturais, que possam ser ou ter
sido abandonados pelos membros mais novos da comunidade.
O segundo objetivo do estudo teve como intuito (ii) constatar nas narrativas dos descendentes como o território
atualmente resiste e o que é ser quilombola. O estudo encontra-se no momento em andamento, pois entendese que as relações de território e territorialidades são produzidas na busca do que é Ser/estar Quilombola,
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pautado no sujeito, não na cultura, não na crença, mas no sujeito, na sua territorialidade. Baseado na
ancestralidade da africanidade, configura-se como interesse e esforço para travar conhecimento, na perspectiva
dos afro-brasileiros, do problemático sócio econômica, étnico-racial que enfrentam, bem como de sua história,
a partir das vivências pessoais, construídas pela participação dos seus antepassados escravizados e de seus
descendentes na sociedade brasileira.
Na medida em que são experienciadas diretamente como atributos do mundo-vivido, espaços e lugares, assim
como a paisagem, constituem as bases fenomenológicas da realidade geográfica e representam sentido dos
nossos envolvimentos com mundo (CABRAL, 2000). A ancestralidade da africanidade e as ações de resistência
para posse do território constituem a composição da territorialidade, para constituir estes elementos as histórias
de resistência ou as táticas no tempo que são referências para os descendentes deste quilombo importantes
para esta comunidade. A ancestralidade da africanidade, configura-se como interesse e esforço para travar
conhecimento, na perspectiva dos afro-brasileiros, da problemática sócio econômica, étnico-racial que
enfrentam, bem como de sua história, a partir das vivências que têm sofrido e construído ao longo da
participação dos antepassados escravizados e de seus descendentes na vida da sociedade brasileira
(PETRONILHA; 2005).
O estudo questionou: Qual a importância do imaginário dos idosos e da linguagem enquanto mecanismos de
construção da memória coletiva? Os resultados obtidos até o presente momento indicam que a bagagem
cultural adquirida com seus ancestrais, recria anseios, expectativas e visão de mundo de indivíduos
pertencentes a comunidade. Pois valoriza a oralidade do idoso, no seu saber e na sua história de vida. Essa
relação de aprendizagem informal se mostra eficiente na consolidação da cultura e preservação da memória
das comunidades tradicionais quilombolas. Estas narrativas são ferramentas importantes para a preservação
da memória do grupo, das histórias de suas origens, que fortalecem uma postura de resistência e africanidade.
As narrativas dos idosos apresentam múltiplas funções, pois tornam possível a promoção de uma
transformação da linguagem e mentalidade, do seu grupo social na atualidade, a fim de evidenciar valores
coletivos, religiosos, ancestrais e entre outros.
Para Rosso et al. (2010) “As representações que os quilombolas expressam ao caracterizar sua vida
comunitária, sua identidade social, seu sentimento de pertencimento e sua resistência às representações mais
abrangentes sobre as comunidades negras.” Assim como Moscovici (2001), é através da linguagem que
pensamos esta linguagem é a expressão das representações e da cultura, pois as representações estão
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presentes em todas as interações humanas e passam a exercer influência decisivas sobre as relações sociais,
sobre as escolhas e as ações das pessoas.
CONCLUSÕES
Neste trabalho, propusemo-nos a enfocar determinados aspectos que corroboram com a formação territorial e
identitária da comunidade quilombola Passo do Brum em São Sepé. A partir da relação entre memória,
identidade e linguagem, através dos relatos dos idosos na comunidade Passo dos Brum, remete-nos ao longo
e difícil processo de auto reconhecimento, sendo um importante elo entre passado e presente. Corroborando
com o estudo de Santos (2013)o estudo desta comunidade em questão, no discurso saiu de um contexto de
exclusão étnica e racial para ressaltar no plano comunitário em condições de potencializar a identidade, as
práticas e as relações sociais. Porém as relações de territorialidade são complexas, pois internamente há um
desenvolvimento diferenciado produzido pelas próprias relações entre os sujeitos. Estas relações implicam num
paradoxo sobre as políticas públicas de reconhecimento como comunidade quilombola e as teorias de
construção de um território quilombola. O imaginário e o reconhecimento dos relatos dos Idosos nas
comunidades remanescentes de quilombo, apresentam grande potencial de benefício à população negra que
paulatinamente vem assumindo sua cor, sua história e sua cultura.
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INTRODUÇÃO
Pretendo trazer neste artigo minha experiência pessoal ao (RE)encontrar e (RE)descobrir a cidade de São
Paulo, pouco compreendida por todos e muito por este corpo que habito. Para tantos, esta cidade parece trazer
sentimentos de solidão, de angústia, de esgotamento e repulsa. Para mim, é o meu LUGAR de refúgio. Fornero
(apud ZABALZA, 1998) afirma que o ambiente “fala”, passa-nos segurança ou inquietações, mas nunca nos
deixa indiferente.
De fato, só permaneci nesta cidade em meu primeiro ano de vida, depois disso, apenas experiências de férias
constituíram minhas relações de infância, talvez às mais significativas e inerentes ao meu ser no mundo. Apesar
disso, constitui uma relação de AFETO com a cidade, mesmo incompreendida por muitos. Izquierdo (2011) cita
que as memórias são moduladas pelas emoções, pelo nível de consciência e pelos estados de ânimo e ainda
que, “as memórias nada mais seriam do que alterações estruturais de sinapses, distintas para cada memória
ou tipo de memórias” (IZQUIERDO, 2011, p. 47).
A Avenida Paulista é conhecida como símbolo da cidade de São Paulo e consta com um imperdível corredor
cultural. Despertou-me o interesse de turistar sozinha – com um roteiro arquitetônico em mente, mas não
estabelecido. Quis me permitir me perder para me encontrar na cidade. Segundo Lefebvre (1991), a cidade é
um produto no sentido amplo, assumindo a característica de obra, muito além de um simples produto material.
Na cidade se produzem coisas, objetos, mas o fundamental é que nela se produzem relações sociais: produção
e reprodução de seres humanos por seres humanos (LEFEBVRE, 1991).
Este texto passa por (RE)descobertas da cidade, onde eu habito e habita em mim. Transcende por devaneios
e lembranças que me constituíram através dos anos. É evidente que, minha vivência em São Paulo é positiva
– apesar de eu só vivenciá-la nas férias. Creio que minha interpretação fosse diferenciada se de fato eu tivesse
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que existir(habitar) nela.
MÉTODOS
Em relação aos procedimentos, essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa, que pode ser entendida como
o modo de acompanhar processos e não o de quem busca respostas ou motivos. Com aplicação do método da
cartografia urbana sensível que, segundo Rezende e Rocha (2016), busca “a expressão dos diversos
cotidianos, das vivências e trocas que acontecem durante a errância”. Se distinguem de mapas oficiais que
carregam importantes informações das cidades, como localização de edificações, ruas, aspectos naturais e de
relevo, mas não conseguem dar conta dos afetos, as sensações dos lugares: que acolhem ou repulsão e a
singularidade de cada trajeto.
APROXIMAÇÃO
Anualmente volto à minha cidade natal, e a cada visita eu a (RE)descubro, seja visitando algum museu
desconhecido, seja encontrando locais fora da rota turística, seja revisitando antigas descobertas. Sempre me
surpreendo. Como experiência recente, fui à Rua mais famosa da cidade: a Avenida Paulista. Pude, nela,
compor um dia regado a experiências novas de vida. Minha primeira vez em locais desconhecidos, minha
redescoberta com lugares conhecidos. Só que desta vez foi diferente: a experiência não estava acompanhada.
Eu estava somente com a companhia de minhas lembranças curiosidades do meu ser. E reafirmei: esse é o
meu LUGAR no mundo.
Uma pessoa pode conhecer um LUGAR tanto de modo íntimo como conceitual. Pode articular ideias, mas tem
dificuldades de expressar o que acontece através dos sentidos do tato, paladar, olfato, audição, e até pela visão
(TUAN, 1983). Estar na Av. Paulista é um misto de sensações. Ela me permite que eu a experencie de diversas
formas, seja no estar em contato com diversos indivíduos ao andar por ela, ao escutar o movimento do trânsito
de uma terça a tarde misturado com o ruído de fundo de alguém tocando um instrumento inusitado, seja sentir
o cheiro da Casa das Rosas (Figura 1), seja tomar um café neste ambiente e perceber a cidade, ou seja, ao
admirar as obras de arquitetura presentes neste espaço. Experiência atribuída aqui com a referência que a
percepção interior é impossível sem a percepção exterior (MERLEAU-PONTY, 1994).
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Figura 1: Casa das Rosas. Fonte: acervo pessoal, 2018.
Minhas lembranças relacionadas à cidade de São Paulo estão ligadas ao conceito de cidade e não a alguma
casa específica. Pois meu APEGO e AFECTO foram sendo construído através dos anos. A cidade transformase em minhas lembranças, uma espécie de colagem, aonde com meus devaneios, lembranças e sonhos, vão
de construindo. E essa minha “casa natal” não pode ser materializada como casa e sim: “Nossa casa é um
ninho no mundo”, como diz Bachelard (1993, p.115), onde poderemos viver com uma “confiança nativa”.
Minha ligação afetiva com a cidade talvez possa ser explicada a partir de como a experencio. O lugar é a
dimensão do mundo vivido e das experiências diárias dos sujeitos como também é um espaço carregado de
valores simbólicos (LEFEBVRE, 1991). A lembrança das experiências afetivas é comentada na forma do ritual,
expressando a necessidade humana de dar significado ao mundo através de ritos, assim como preservar a
cultura em memória e o mundo da vida. O cenário internalizado contextualiza a arquitetura e o caráter humano,
comparando a paisagem com o seu interior e seu comportamento.
Assim, trago minhas primeiras reflexões, ancorada com o que dizem os autores, sobre conceitos que me
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explicaram até aqui. É inevitável escrever sobre memórias sem citar casa natal – infância – sentidos. Então,
para isso, referencio Bachelard (1993), Tuan (1983) e Pallasmaa (2011) como minhas principais descrições do
espaço.
MEU LUGAR NO MUNDO
“A cidade é feita de lugares e pensamentos. De lugares e emoções. É feita de gente. Porque vendo bem, a
cidade é o produto das atitudes da gente que a usufrui. Gente que concreta, nas situações cotidianas que
constroem o mistério de viver” (PACHECO, 1996). A cidade se transforma a cada segundo, a cada interferência,
seja ela de forma natural ou mesmo através da intervenção das pessoas.
“A filosofia tem se servido da metáfora da casa, do lugar para explicar o ser, mas simultaneamente, a casa é a
própria condição da existência, a condição humana. Não há ser sem lugar, não há lugar sem ser” (FUÃO;
SOLIS, 2014, p. 70). Esses conceitos de casa e lugar podem aqui ser apresentados como similares. Trazendo
aqui meu Eu no mundo, meu Eu na cidade, meu Eu na casa. Tuan (1983, p. 151) cita: “o espaço transforma-se
em LUGAR à medida que adquire definição e significado”. São Paulo para mim é uma construção constante do
sujeito que me institui, desde o nascimento até em minha formação acadêmica. É preciso dizer então como
habitamos nosso espaço vital de acordo com todas as dialéticas da vida, como nos enraizámos, dia a dia, num
"canto do mundo" (BACHELARD, 1993, p. 200).
A geometria do espaço mágico ajuda a construir conceitos espaciais e corporais que em paralelamente serão
levados aos poucos para vida real. A duplicidade de conceitos faz com que nos tornemos complementos de
pares opostos: dentro/fora, pequeno/grande, escuro/claro, pausa/movimento, lugar/espaço. Como pausa,
experenciei em diversos momentos, observar a cidade. Parar, ver, sentir, cheirar, tocar. Para isso, procurei
parar o tempo, congelar o tempo. Para que possam ser constituídas minhas lembranças deste momento. “O
banco não é somente espaço, mas também tempo, um elemento pré-disposto à pausa, que é sempre um
convite a parar, parar no tempo, parar o tempo” (FUÃO; SOLIS, 2014, p. 77).
Quando me aproximei da JAPAN HOUSE (Figura 2), havia poucas pessoas, afinal eram 10h da manhã. Pude
perceber pessoas passando e observando as obras do artista NONOTAKI na exposição de nome “Dimensão”.
Nesta exposição, de autoria do arquiteto e músico japonês Takami Nakamoto e a ilustradora Noemi Schipfer,
marca presença em apresentações, instalações, site específicos (obras idealizadas para um ambiente e lugar
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determinado) e performances. Realizadas nos mais diversos espaços, seus trabalhos alteram a perspectiva
espacial dos visitantes e apresentam uma nova relação entre arte, som, tecnologia e público por meio de uma
linguagem dinâmica. Suas obras cinéticas e luminosas, com trilha sonora própria, propõem uma experiência
que subverte as noções de tecnologia e arquitetura, utilizando um viés poético e contemporâneo. Os artistas
também trouxeram referências da moda e de como a experienciamos ela atualmente, através da instalação
onde a cor da roupa pode ser alterada com jogos de luz (Figura 3) – flashes de câmeras.

Figura 2: Japan House. Fonte: acervo pessoal, 2018.
Jacques (2012) cita que ainda não conseguimos detectar claramente a mesma potência crítica de
engendramento do corpo na cidade e da experiência da alteridade aqui valorizados. A autora cita ainda que ao
sugerir a prática da errância como instrumento à experiência urbana é importante frisarmos três propriedades
para se percorrer a cidade: a lentidão no decorrer do percurso, a qualidade de se perder no trajeto e a
corporeidade na sensação sobre o espaço. Talvez esteja nesse método uma ferramenta na busca pela
descoberta desse mundo que habitamos. Através dessa experiência de se separar do tempo, se afastar da
pressa e da ambição cotidiana e aproximar a busca pela sensação do espaço, na sua forma mais pura, lenta e
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sensorial, podemos compreender um pouco mais esse espaço que tive a oportunidade de (RE)encontrar, ou
talvez deva dizer, de (RE)vivenciar.

Figura 3: Dimensão. Fonte: acervo pessoal, 2018.Permiti-me o tempo todo me perder, para me encontrar na
cidade, e na Avenida Paulista a experiência é enriquecida a cada quarteirão descoberto, desbravado.
Quando ao continuar minha caminhada passei pelo SESC Paulista, não pude me conter a adentrar a porta,
pois o espaço era amplo e convidativo. A porta de entrada foi descrita por Bachelard (1993) e Pallasmaa (2011)
como:
A porta é o cosmos do Entreaberto. É no mínimo uma imagem-pinceps dele, a própria origem de um devaneio
onde se acumulam desejos e tentações, a tentação de abrir o ser no seu âmago, o desejo de conquistar todos
os reticentes. A porta esquematiza duas possibilidades fortes, que classificam dois tipos de devaneio. Às vezes
ela está bem fechada, aferrolhada, fechada com cadeado. Outras vezes está aberta, isto é, escancarada
(BACHELARD, 1993, p. 225).
Uma porta é, simultaneamente, um sinal para parar e um convite. A porta da frente resiste ao corpo pelo próprio
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peso, ritualiza a entrada e produz uma antecipação dos espaços além dela. [...] Uma porta apropriada ao mesmo
tempo protege e convida, servindo como mediadora de gestos de boas-vindas e privacidade, cortesia e
dignidade (PALLASMAA, 2011, p.103). Estar no SESC Paulista (Figura 4) foi ter certeza de tudo que sou e me
construí. Para Bachelard (1993), o espaço íntimo e o exterior estimulam um ao outro. E que dar espaço poético
a um objeto é dar-lhe mais espaço objetivamente, ou melhor dizendo, é seguir a expansão de seu espaço
íntimo. Visto que, segundo Cavalcante e Elali (2011), o apego ao lugar é um conceito cujo estudo exige atenção
entre as características físicas do local e os significados a ele associados pelos indivíduos, pode-se conceituar
que meu sentimento por São Paulo é apego, pelo seu caráter dinâmico referenciando passado com a pessoa.
E, também que cidades mais amigáveis que possuem usuários apegados ao lugar, podem auxiliar que esta
relação se torne afetiva em todas as fases da vida, da infância ao envelhecimento.

Figura 4: Sesc Paulista. Fonte: acervo pessoal, 2018.
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INTRODUÇÃO
Este artigo busca estudar a importância histórica do Monumento ao Ferroviário do Bairro Itararé, localizado na
cidade de Santa Maria – RS, bem como sua influência no bairro onde está inserido. O Monumento ao Ferroviário
é uma homenagem aos trabalhadores da linha férrea de Santa Maria, pela sua participação na revolução de
1930. A cidade, bem como o bairro no qual se insere o Monumento, tem uma forte ligação com a era ferroviária
no país, sendo o que motivou o desenvolvimento da região. O Monumento se localiza no final da Rua Antônio
Dias, no cume de um dos montes que compõem o relevo local. O acesso ocorre por uma escadaria com 132
degraus e o obelisco colocado no topo é o coroamento da homenagem aos trabalhadores. Sua inauguração foi
em 1934, recebeu uma reforma em 1974 e atualmente possui trechos em ruínas, por conta da falta de
manutenção e conservação do local (PALOTTI, 2008.). Também, a pouca iluminação e o contexto geral de
descaso que o bairro está inserido geram uma crescente insegurança na região. Assim, o objetivo deste
trabalho é compreender a relação identitária da comunidade local com o Monumento através de entrevistas,
verificando os diferentes usos e apropriações do local ao longo do tempo. Para isto, é através do relato das
pessoas, principalmente os idosos, que é possível compreender os aspectos temporais no local.
O patrimônio está associado à noção de memória e afeto, sendo assim diretamente ligado às experiências,
sentimentos e conhecimentos que herdamos, está relacionada à identidade de uma sociedade enraizada e
estruturada no espaço tempo. Logo, o patrimônio é uma forma de buscar a compreensão e evitar a perda da
memória do passado coletivo. A identidade cultural é um dos meios de se criar uma comunidade envolta em
um sentimento de pertencimento. Segundo a teoria de paisagem cultural, do geógrafo Carl Sauer, o que define
o sentido de lugar é sua vinculação à ideia de significação da paisagem em si, assim lugar não é o espaço físico
por si só, mas o significado que se atribui a esse espaço (PENA, 2019). Nesse sentido, o Monumento estudado
é um importante lugar para a comunidade local, tendo em vista que o bairro onde está inserido surge a partir e
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por conta da instalação da linha férrea na região e que seus moradores primordialmente trabalhavam na
mesma. Ainda, sua identidade cultural está diretamente ligada às suas heranças familiares onde se evidenciava
o contexto ferroviário como força motriz para o desenvolvimento urbano local.
O método utilizado, a entrevista com moradores locais, possibilitou, através dos relatos, a melhor compreensão
da importância do Monumento. Muitos entrevistados, já idosos, nasceram, cresceram e trabalharam na região,
tendo-o sempre como ponto de referência, seja familiar, sentimental ou mesmo geográfico. Muitas dessas
pessoas tiveram pais e avós diretamente ligados à ferrovia, estudaram em uma escola aos pés do Monumento
e passavam seu tempo livre no seu topo. Assim, o Monumento não foi apenas fazendo parte de suas vidas,
mas se tornando um lugar ao qual se pertence, dessa forma, o descaso com essas memórias personificou-se
na obsolescência do Monumento.
MONUMENTO AO FERROVIÁRIO: SUA HISTÓRIA E IMPORTÂNCIA
A cidade de Santa Maria está localizada na região central do estado do Rio Grande do Sul e especula-se que
sua origem remonte a 1790. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018) é a cidade
mais populosa da sua região e a 5° mais populosa do estado. Por conta de sua posição geográfica estratégica
dentro do estado foi um importante polo na expansão ferroviária. A necessidade de escoamento de produtos
agrícolas e um transporte de passageiros mais efetivo fez com que se investisse na estruturação de estradas
férreas nas regiões interioranas do país, assim em 1877 se dá início às obras da linha férrea que ligaria Porto
Alegre a Uruguaiana. Esta linha passava pela cidade de Santa Maria que, por ser em meados do trajeto, tornouse um dos principais pontos de parada.
Sob o aspecto da cidade, sua condição de importante entroncamento ferroviário influenciou diretamente no seu
desenvolvimento, econômica e culturalmente, e na sua consolidação urbana. De fato, inúmeras instalações
importantes se deram a partir da malha ferroviária na região, tais qual a Cooperativa dos empregados da Viação
Férrea do Rio Grande do Sul, a Escola Industrial de Artes e Ofícios, a Escola do Menino Jesus Santa Teresinha
e o Hospital Casa de Saúde. Todas construídas durante o apogeu da viação férrea na região e que serviam de
subsídio às atividades ligadas ao contexto ferroviário (FACCIN, 2013).
Em conseguinte, o bairro onde o aspecto ferroviário teve mais influência é o próprio Bairro Itararé, localizado
na porção nordeste do município (BATISTA; VIEIRO, 2013). Teve sua origem a partir da construção da estrada
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de ferro que ligava o Rio Grande do Sul a São Paulo. Em 1890, quando se inaugura a linha que sai das margens
do Rio Itararé e que chega a Santa Maria, há o início do assentamento nesse entorno por conta dos
trabalhadores ferroviários, dando origem ao bairro. Durante a época de grande influência da viação férrea, a
economia na região se diferenciava das demais por conta da sua população possuir um alto poder aquisitivo
proveniente dos cargos importantes ocupados por estes na empresa ferroviária. Com o declínio da linha férrea
em todo o município a partir de 1990, o bairro enfrentou uma onda de desemprego e suas atividades se
limitaram ao comércio local (DIAS,2018).
Com o intuito de homenagear os trabalhadores ferroviários, o governador do estado inaugurou em 1934 o
Monumento ao Ferroviário. Cerca de 40 anos depois, em 1974, o governo federal, lança um Programa de
Desenvolvimento Ferroviário, assim o Monumento ao Ferroviário é restaurado e uma campanha sobre a
importância dele é realizada. Na ocasião, além dos auxílios governamentais, moradores fizeram uma corrente
com o intuito de transportar materiais até o alto do morro, evidenciando a importância do mesmo para a região
(PALOTTI,2018).
Até a década de 1990 a empresa responsável pela conservação do Monumento ao Ferroviário e por toda a
manutenção na linha férrea era a Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS). Com a política de privatização
todas as instalações ferroviárias da região foram cedidas para empresas privadas, mas o Monumento passa a
ser de responsabilidade do poder público. Assim, com o passar dos anos, a falta de cuidados, manutenção e
limpeza do local fizeram com o que o local aos poucos fosse se deteriorando, favorecendo atividades ilícitas e
aumentando a insegurança da região (DIAS,2018).
METODOLOGIA
Para se atingir os objetivos dessa pesquisa, foi optada a utilização da entrevista qualitativa como ferramenta
para obtenção de respostas e justificativas que buscam esclarecer o que está por trás das condições atuais do
local estudado. Vale ressaltar aqui, que este artigo é fruto de uma pesquisa mais ampla, que além do
entendimento do uso e apropriação do local, visa também propor soluções para melhorar as condições do local.
Neste artigo serão apresentados apenas os resultados relativos à compreensão da situação do local ao longo
do tempo. Segundo Minayo (2010, p. 47)esse tipo de pesquisa, pode ser entendida como os vários tipos de
investigação que “tratam do ser humano em sociedade, de suas relações e instituições, de sua história e de
sua produção simbólica”. Haja vista, que o Monumento aos Ferroviários é um símbolo histórico para a
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comunidade do bairro e também Santa-mariense, implicando em aspectos sociais, como será possível observar
na coleta de dados através das entrevistas, sob o aspecto até mesmo da utilização do espaço anteriormente e
atualmente, e a maneira como ele é visto pela comunidade em ambos os períodos.
Essas entrevistas foram realizadas junto à comunidade do bairro, com moradores e comerciantes que têm
participação direta na dinâmica do bairro. Sendo aplicadas cerca de 30 entrevistas em três dias diferentes, nos
turnos da manhã e tarde, uma vez durante o fim de semana e duas vezes em dias úteis. Foram 10 perguntas
sendo elas referentes a identificação pessoal, relação pessoal com o objeto de estudo e a idealização pessoal
dele. Do ponto de vista metodológico a entrevista qualitativa possibilitou classificar em classes de mesmo
gênero respostas diferentes, mas com um mesmo viés, fornecendo uma forma de padronização. Analisou-se
as respostas através de gráficos onde, em perguntas com respostas abertas, agrupou-se as semelhantes e
comparou-se quais aspectos eram citados com mais frequência e como cada faixa etária se diferenciava em
suas respostas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
De 30 pessoas entrevistadas 73,3% eram mulheres, 30% eram idosos com mais de 65 anos e 93,3% residiam
no bairro Itararé. Dos entrevistados, 96,7% conheciam o Monumento, 64,3% o visitou mais de três vezes, mas
70% não frequentava o local a mais de dez anos. O tempo de permanência notado foi de 41,4% em média 30
minutos e 44,8% mais de 60 minutos, sendo esta segunda resposta mais recorrente em entrevistados mais
velhos, que visitavam o Monumento antes de se tornar um local negligenciado.
Os sentimentos relacionados ao lugar são ligados à sua beleza natural, à liberdade e a saudade. Bem como
seu ponto forte que também é ligado à vista que se tem a partir do Monumento. Entre os relatos dos pontos
fracos os mais citados foram a insegurança e o descaso com o local (gráfico 1).
Por fim, quanto ao valor que o Monumento tem na comunidade a maioria das menções remete à história ligada
a ferrovia e também às famílias, tendo em vista que o bairro como um todo tem uma grande herança ferroviária,
sendo que dessas menções vale destacar que os idosos foram os que mais diversificaram suas respostas
quanto a experiências vividas no monumento durante sua vida jovem/adulta. Como idealização de um espaço
ideal, citou-se principalmente a limpeza e conservação, a segurança e reformas estruturais como pintura
(gráfico 2).
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Gráfico 1: Número de menções sobre o que não gostam os entrevistados no Monumento.

Gráfico 2: Número de menções de ideias/soluções do que seria o espaço ideal do Monumento para o
entrevistado.
Além dessa análise de frequência das respostas houve muitos relatos de histórias que foram vividas no local a
tempos atrás, e que muito da apropriação e vivacidade do espaço foi se perdendo ao longo do tempo, como foi
relatado por diversos idosos que através de suas memórias permitiram o entendimento da importância histórica
do local.
“Fui ferroviário, e subi muitas vezes ao monumento na juventude para namorar, e gazear aula. Hoje ele me faz
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lembrar dos trens de passageiros e até do meu próprio trabalho. Hoje o lugar precisa ser limpo, existe muita
depredação, e precisa ter uma melhor segurança lá.” Relato de um morador, ex-ferroviário, com seus mais de
80 anos.
CONCLUSÕES
Ao possibilitar o contato pessoal com os moradores do bairro, através do método de entrevistas, fica claro como
a população idosa do local não apenas se faz presente em grande número, mas sustenta a herança ferroviária
patrimonial que está negligenciado por seus responsáveis. Ou seja, são estes os que tiveram ao decorrer de
sua vida um maior contato com o contexto ferroviário, tendo muitos deles nascido, crescido e até mesmo
trabalhado na linha férrea, dessa forma, enquanto o Monumento se faz ausente na preservação dessa memória,
são estas pessoas que mantém viva as histórias e costumes de uma época tão importante para região.
Ainda, as melhorias e a evolução que a cidade como um todo teve a partir da linha férrea são inegáveis e por
isso o Monumento ao Ferroviário é um espaço onde se permite celebrar o modo de vida que, se não deu origem
a cidade, colocou Santa Maria como um importante polo estadual.
Assim, os moradores do bairro, deixaram de apropriar-se do espaço, isto acabou por esmaecer uma memória
e uma homenagem que hoje mantém-se viva apenas na vida das pessoas que, já idosas, puderam vivenciar o
auge da linha férrea e do próprio Monumento. Enquanto esses locais, negligenciados, não se colocam como
preservadores desta memória coletiva corremos o risco de perdê-la e junto a ela o sentimento de pertencimento
de uma geração mais jovem da cidade.
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INTRODUÇÃO
As pessoas que habitam uma cidade se relacionam com esse lugar por meio de suas próprias experiências.
Gosta-se de um bairro porque foi onde passou a infância ou não se gosta de uma região porque toda vez que
se passa lá, a imagem que se tem varia conforme o gatilho que deságua em uma série de lembranças Dessa
perspectiva, a memória do sujeito está intimamente ligada à experiência do habitar. O presente artigo pretende
apresentar esse viés da ideia de memória na cidade. A pesquisa consiste em uma reflexão, com base nas
ideias de Kevin Lynch, do urbanismo, em seu livro A Imagem da Cidade (2018), de James Hillman, da Psicologia
Arquetípica, autor de Cidade e Alma (1993) e da teoria da Psicologia Ambiental sobre a influência da criação
de memórias emotivas em relação aos lugares da urbe por parte dos sujeitos para a produção de subjetividade,
do sentimento de pertencimento em relação ao espaço urbano e da percepção do indivíduo sobre a qualidade
de vida na cidade em que habita.
Desse ponto de vista, se faz importante refletir sobre a relevância de os sujeitos da urbe viverem nesse
ambiente e interagirem com a cidade, ocupando suas praças e parques, caminhando em suas ruas e
experienciando seus espaços além dos muros de casa, de modo a criar histórias pessoais e coletivas que
poderiam auxiliar na apropriação do ambiente urbano, no desenvolvimento do sentimento de pertencimento e
até mesmo na sensação de segurança na cidade. Esse último, um problema que pode estar relacionado não
só à gestão de segurança pública, mas, também, a como são ocupados (ou não) os espaços urbanos.
Nos estudos realizados no Brasil nos últimos 10 anos, muito se discute sobre o respeito ao patrimônio cultural
e às memórias da urbe. A ideia defendida é que se deve desenvolver as cidades respeitando seus monumentos
e, em consequência, sua história, uma vez que é por meio da história do lugar que as pessoas se relacionam
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com o entorno. O foco dos estudos está na memória de eventos históricos da cidade, como enchentes,
revoluções, movimentos políticos e sociais, marcados e lembrados por monumentos, museus, nomes de ruas
e praças (RIBEIRO E VIEIRA, 2014; GONÇALVES E MENEGUETTI, 2015; LUCCA E PIMENTA, 2015;
GUIMARÃES, 2016; GEVHER E DILLY, 2017; ASSUNÇÃO, 2018). Tendo em vista que o atual objetivo é
pensar a memória na cidade de uma perspectiva que não exclui ou ignora a ocupação da população no espaço
que a rodeia, para melhor compreensão de como o presente estudo foi embasado, discorremos a seguir sobre
os pressupostos metodológicos.
METODOLOGIA
O referido artigo trata de uma pesquisa qualitativa dividida em duas etapas metodológicas. Primeira, revisão
bibliográfica de periódicos recentes publicados em língua portuguesa entre os anos 2010 e 2019 com as
seguintes palavras-chave: memória, subjetividade e cidade. Segunda, como base para a análise dos dados
coletados sobre as produções encontradas e discussão dos resultados, foram utilizados bibliografia da
Psicologia Ambiental e os livros A Imagem da Cidade, de Kevin Lynch, e Cidade e Alma, de James Hillman, de
modo a propor um novo ponto de vista sobre o tema.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por meio da revisão de literatura, constatou-se que a produção científica sobre memória, subjetividade e cidade,
no Brasil, é escassa, sobretudo quando se trata da visão da Psicologia. Grande parte dos estudos sobre o tema
parte do ponto de vista da Arquitetura e do Urbanismo (RIBEIRO E VIEIRA, 2014; GONÇALVES E
MENEGUETTI, 2015; GUIMARÃES, 2016; GEVHER E DILLY, 2017), da Literatura e da Arte (PALMA, 2015;
PINHEIRO, 2017; MONTEIRO, 2018; PIRES, 2018; BECHLER E SILVA, 2019) e da História e da Museologia
(COSTA, 2012; GARCIA, 2013; SILVA E OLIVEIRA, 2017; VIANA, 2019). A pouca produção brasileira sobre o
tema de memórias na cidade não dá conta de uma visão a partir do sujeito enquanto criador e experienciador,
se não único, protagonista, das memórias que o conectam enquanto indivíduo à cidade. As produções atuais
focam, de modo geral, na compreensão das memórias coletivas que fazem parte da constituição material e
imaterial dos centros urbanos, tais como preservação de espaços históricos das cidades (LUCCA E PIMENTA,
2015), manutenção de memórias de eventos significativos, como a enchente de 1974 em Tubarão (SC)
(ASSUNÇÃO, 2018), e o período ditatorial brasileiro (TELES, 2015), apenas para citar alguns estudos
específicos. Entende-se que este é um ponto de vista importante não só porque é necessário resguardar o

161

Memória, Identidade e Sentido de Lugar

passado para que não seja esquecido, mas porque, de fato, as pessoas se relacionam com os eventos e marcos
históricos de onde habitam.
Ademais, a forma como o fazem auxilia na concepção de memórias emotivas (HILLMAN, 1993) e na construção
da sensação de apropriação do espaço e pertencimento à cidade (GONÇALVES, 2007; LYNCH, 2018). É
necessário também olharmos a relação sujeito-cidade de outro ângulo, mais personificado. Nesse sentido,
Lynch (2018) defende que a cidade não pode ser considerada como uma coisa em si, mas como é percebida
por seus habitantes. Tudo na cidade remeteria, segundo o autor, a alguma lembrança de experiência vivida e
cada pessoa teria suas associações e imagens a respeito das diferentes partes do espaço urbano. Tais imagens
não seriam produtos somente o entorno é percebido pelos órgãos dos sentidos, mas estaria intimamente ligada
às experiências tidas no lugar.
Sobre a relação com as memórias construídas na urbe, as “experiências emocionais” seriam aquilo que
importam para o sujeito em sua própria vida (HILLMAN, 1993). Só é possível criar memórias e percebê-las se
o indivíduo se permite estar na cidade, de corpo inteiro. Isso significa mais do que percorrer caminhos, mas
caminhar, perceber odores, observar, tocar, usar o corpo para se relacionar com o espaço urbano
(GONÇALVES, 2007).
Enquanto teórico da Psicologia, ao dizer que a rua adentra o consultório todos os dias, Hillman (1993) aponta
que as questões de saúde mental, tais como a depressão, a ansiedade ou os vícios diversos, não são sintomas
em si mesmos, mas estariam ligados a como são estabelecidas e internalizadas as relações das pessoas com
o meio que as cerca, ou seja, a cidade. As doenças da cidade também estariam ligadas a como se experiencia
o meio urbano: Ao não nos colocarmos nesse espaço, ele irá exigir algo de nós. A violência, a depredação são
anseios do espaço urbano por uma vivência mais significativa por parte de seus habitantes. (HILLMAN, 1993).
A partir do momento em que as pessoas se permitem estar na cidade com todos os sentidos, pode-se dar o
processo de apropriação e identidade de lugar. É por meio de ideias conscientes e inconscientes formuladas
com base nas experiências vividas que o lugar passa a ganhar significado para a pessoa A isso, incluem-se
sentimentos, valores e preferências incorporados às memórias do sujeito em relação ao lugar, que, no que lhe
concerne, passa a ter uma dimensão simbólica interna e individual (GONÇALVES, 2007). Também estão
incluídos, no processo de apropriação da cidade, aspectos cognitivos, afetivos e simbólicos. Esses processos,
por sua vez, dependem da relação com os outros sujeitos e com as situações ligadas à forma como a pessoa
vive o lugar, uma vez que é “a partir das cores, das formas, dos odores, das sensações de prazer, [que] o
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sujeito vai modificando as paisagens concretas do lugar, deixando sua marca, e, ao mesmo tempo, vai
transformando sua paisagem interna” (GONÇALVES, 2007, p. 29).
Quando pensamos em qualidade de vida, é necessário pensar em cultivo de lembranças, de apropriação
espacial e de pessoas na cidade. Os autores citados (HILLMAN, 1993; GONÇALVES, 2007; LYNCH, 2018)
concordam que o viver a cidade é importante para as pessoas, assim como é importante para o próprio
desenvolvimento do espaço urbano. Cidades sem pessoas são cidades fantasmas. Não estamos em tempos
de cidades completamente abandonadas, mas o que se vê em grandes centros é uma recusa do cidadão em
ocupar os lugares. Prefere-se reuniões em casa a sair à rua durante a noite, prefere-se bares fechados a praças
públicas. Com isso, a cidade a céu aberto está cada vez mais deixada de lado. Assim, não é possível falar
apenas em parques e praças, mas de calçamento bem-cuidado que possibilite o caminhar e alternativas de
transporte viáveis e seguras, moradias que reflitam as personalidades únicas de seus moradores e as
identifique e relacione com o espaço. Um projeto paisagístico que contemple ruas e avenidas, criando espaços
de contemplação e espaços de arte e expressão, que permitam não só a interação com o que está criado, mas
que se crie novas memórias na cidade.
CONCLUSÕES
É um consenso, diante das ideias apresentadas, que o corpo na cidade é a forma como se pode transformar
espaços abandonados em espaços de lembranças e de vida (HILLMAN, 1993; GONÇALVES, 2007; LYNCH,
2018). Faz-se, portanto, necessário, pensar estratégias que contemplem a corporificação humana nos
caminhos urbanos. Dessa forma, possibilita-se pessoas com melhor qualidade de vida e cidades com melhor
qualidade de vida, onde, quem sabe, violência, depredação e abandono espacial não sejam questões tão
presentes como o são hoje.
Um ponto importante do trabalho realizado é a percepção de que cada vez menos as pessoas se relacionam
sem barreiras com o meio urbano. Elas se refugiam em suas casas, carros e escritórios trancados. No entanto,
é quando o indivíduo se coloca no mundo que as memórias são criadas. Por meio disso, cada pessoa passa a
ter os recursos necessários para realizar a apropriação do lugar e se sentir parte dele. Ao fazer parte desse
todo maior que ele, o indivíduo transforma o espaço e é transformado pelo mesmo (GONÇALVES, 2007).
Seria impossível pensar cidades sem pessoas, assim como pessoas sem cidades, uma vez que a relação é de
interdependência e aquelas estão nessas. Nesse sentido, o estudo aponta possíveis caminhos para as
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diferentes áreas que atuam, ou podem atuar, para a transformação do espaço urbano em suas esferas física e
social. Assim, tanto para urbanistas, pensadores e construtores das cidades, quanto para psicólogos,
desbravadores da mente humana, faz-se necessário compreender como se dá a dinâmica pessoa-cidade, para
que se possa estabelecer espaços – físicos e metafóricos – que possibilitem o bem-estar e o desenvolvimento
do sujeito enquanto indivíduo integral.
No que se refere à área de gestão urbana, é importante refletir sobre a necessidade de criar e manter espaços
que instiguem as pessoas a participarem da atmosfera da cidade (GONÇALVES, 2007). Quanto à sociedade,
torna-se necessário que se exponha ao que é de fora, que corporifique experiências para que seja possível
apropriar-se e sentir-se pertencente do e ao lugar ocupado (GONÇALVES, 2007). Assim, é fundamental
repensar as formas como as pessoas se colocam no ambiente urbano, uma vez que a ocupação do entorno
mitigaria cidades violentas e doenças mentais e físicas seriam intimamente ligadas à maneira como se vive
hoje na polis. (Hilman, 1993).
Compreende-se a existência de medos e receios por parte dos cidadãos em ocupar áreas potencialmente
violentas e, talvez, a experiência da cidade seja prejudicada por isso. No entanto, conforme exposto ao longo
do estudo, é por meio dessa ocupação do espaço urbano que se possibilita o viver, o habitar verdadeiros. Sem
isso, falar em qualidade de vida na cidade e torna tarefa difícil.
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INTRODUÇÃO
No Brasil, como no restante do mundo, a população idosa – com 60 anos ou mais – cresce exponencialmente.
Muitas vezes, essa parte da população se torna morador de instituições de longa permanência para idosos
(ILPI). A pessoa que vai para esse local, por opção própria, da família ou por falta de opção, comenta que se
sente muito sozinha, sente falta de seus familiares e amigos, além de nem sempre conseguir interagir com os
outros moradores da instituição. Barbosa e Verba (2010) apontam que uma das principais questões da ILPI é
a solidão. O que interfere diretamente na adaptação ao novo lar. Pensando em como fazer a pessoa se sentir
mais confortável nesse novo espaço buscou-se o conceito de Place attachment, o qual poderia ser traduzido
como apego ao lugar, e como auxiliar a pessoa desenvolver um laço com esse novo local.
Place attachment é definido como um grupo de sentimentos que emocionalmente liga a pessoa a um lugar
(ESHELMAN; EVANS, 2002). Esse grupo de sentimentos é um fenômeno que já foi estudado em diferentes
culturas, organizações e períodos (LEWICKA, 2011). Desenvolver o Place attachment implica diretamente no
bem-estar das pessoas e possui benefícios psicológicos como sentimento de pertencimento, prazer, conexão
e privacidade (SCANNEL; GIFFORD, 2017). Para idosos, o significado do lugar que eles chamam de lar tem
uma importância especial. Após a aposentadoria, normalmente as pessoas passam mais tempo em casa,
construindo memórias ligadas àquele local (AFSHAR et. al, 2017). Além disso, ao envelhecer, as pessoas
mudam os seus padrões de uso do espaço, o que afeta diretamente o place attachment. A conexão estabelecida
com os lugares depende diretamente do apoio que eles sentem ao receber da sua comunidade (BUFFEL et al.,
2014). Place attachment foi dividido em cinco dimensões por Raymond, Brown e Weber (2010), que podem ser
traduzidos como: laços com a natureza, com os amigos, com a família, com o lugar e identidade. Este estudo
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situa-se na dimensão do fortalecimento dos laços com os companheiros, através da promoção da leitura em
voz alta feita em dupla.
O objetivo deste estudo é testar um novo modelo de livro – Leitura Distribuída – com os moradores de ILPIs
observando como esse protótipo pode aumentar a sensação de place attachment dos moradores com o local,
promovendo a interação e, portanto, uma aproximação entre os moradores da ILPI. O modelo proposto para
este estudo está em desenvolvimento através da tese de doutorado em Design de uma das autoras, com o
nome provisório de “Leitura distribuída”. O diferencial desta edição é que foi criada para ser lida por duas
pessoas juntas, incluindo a leitura em voz alta e a colorização de desenhos relacionados ao conteúdo do texto.
O conteúdo do livro é distribuído de forma alternada em dois volumes que se complementam, ora direcionado
para o leitor e ora para o ouvinte. Trabalhando a leitura e a colorização de desenhos, propiciando um momento
de interação para que dois moradores da ILPI se aproximem e troquem experiências pessoais através do
conteúdo do livro. Atividades semelhantes alcançaram resultados positivos com idosos, como o caso de
Pinheiro (1998) que também utilizou a leitura e o desenho, por Rigo (2007) através da arte terapia e por Ferreira
(2013) com a biblioterapia.
Apesar de a prática possuir semelhanças com a biblioterapia e a arte terapia, se diferencia das mesmas em
diferentes aspectos. Segundo Barbosa e Werba (2010), Carvalho (2010), Ross et. al (2018), ambas exigem o
acompanhamento de um profissional especializado na área que direcione o “paciente” nas leituras e desenhos
em função de suas necessidades emocionais. No exercício aqui proposto, a prática envolveria apenas as duas
pessoas que leriam juntas, sem a participação de um profissional que indicaria as atividades, utilizando o
desenho/pintura e a leitura como um veículo para aproximar as pessoas. Através do conteúdo do texto, os
idosos podem conversar sobre suas próprias experiências, falar sobre as cores que utilizaram e desenhos que
decidiram fazer enquanto estavam ouvindo. Ademais vai ser escolhido um livro para ser aplicado para todos os
participantes, atentando para as características gerais da atividade, como a leitura oral entre idosos em ILDIs,
mas sem levar em consideração as particularidades emocionais de cada um, como seria o caso da biblioterapia.
Para a Leitura Distribuída, aqui proposta, cada volume do livro contém uma parte do texto, uma dupla de
páginas ou um capítulo inteiro, e a continuação do texto se dá no outro volume (Figura 1). Desse modo o próprio
objeto dita o ritmo de leitura e indica o leitor da vez. Ao alternar os leitores, evita-se que um deles sinta fadiga
pela leitura em voz alta, além de propiciar que ambos experimentem a leitura “com os olhos” e “com os ouvidos”.
Na sequência do livro que não contém texto, ou seja, na parte reservada ao ouvinte de cada volume, alternamse ilustrações para serem coloridas, palavras chaves do trecho que está sendo lido no outro volume e espaços
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em brancos para anotações ou desenhos. Criando uma atividade para manter o ouvinte ativo enquanto escuta.
O exercício é direcionado para ser lido em dupla, pois dessa forma é possível desenvolver maior intimidade
com seu companheiro(a) de leitura. O parceiro de leitura, por sua vez, pode ser alguém que a pessoa já conheça
ou que passe a conhecer através da atividade.

Figura 1: Esboço do modelo a ser seguido na Leitura Distribuída. Fonte: Thaís Sehn, 2019.
Para este experimento, conforme a instrução de Carvalho (2010) consultou-se uma especialista formada em
Biblioteconomia com mestrado em Comunicação e Informação, para a indicação do livro. Desse modo, chegouse ao livro “O alienista”, de Machado de Assis. O livro, que está em domínio público, é de um grande autor
brasileiro e aborda os limites entre a loucura e normalidade. A história fala de um médico alienista que funda
um hospício numa pequena cidade do Rio de Janeiro e passa a identificar sinais de loucura em todos os
moradores da cidade.
A previsão desse resultado está baseada numa série de estudos realizados para a tese16 de uma das autoras
com adultos de diferentes idades, como os descritos a seguir:
The listener book: Uma turma de graduação da Universidade de Illinois (EUA) foi dividida em 3 grupos de 4 a 7
pessoas, cada participante recebeu um protótipo do Listener book (livro do ouvinte) (Figura 2). O livro do ouvinte
16

Estudos feitos para a tese em desenvolvimento, ainda não publicado.
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era como se fosse uma expansão do marginalia das páginas do livro, consistia em páginas em branco
numeradas de acordo com o livro a ser lido em voz alta. Durante a leitura, quando o leitor trocava de página, o
ouvinte deveria fazer o mesmo, mantendo uma relação com as páginas do livro. O grupo A recebeu o livro do
ouvinte com as ilustrações do livro do autor, o grupo B recebeu as páginas apenas numeradas e com os títulos
dos capítulos indicados, e o grupo C recebeu um livro apenas com os capítulos indicados e ouviu a história
através de um audiolivro. Deste estudo percebeu-se que as páginas em branco geravam desconforto nos
alunos, que não sabiam o que desenhar nelas. Muitos desenhos não tinham relação direta com o texto e
algumas pessoas anotavam palavras-chaves da leitura. O aluno que lia passava o livro espontaneamente para
o próximo. Nos três grupos não houve conversas ou comentários sobre o texto ou desenho. Todavia, no caso
dos grupos em que a leitura foi feita ao vivo, houve uma sensação de interação entre eles, já que todos leram
uma parte. Tal sensação não se repetiu no grupo com audiolivro, para eles o Listener book poderia ter sido
utilizado sozinho, sem a necessidade de estarem em grupo.

Figura 2: Sessão de leitura e resultado da intervenção ao lado. Fonte: Thaís Sehn, 2019.
Pintando as palavras: O outro experimento foi com duas pessoas que não se conheciam, mas tinham interesse
em realizar a leitura compartilhada e trabalhar com pintura (Figura 3). Cada uma das participantes escolheu um
texto para ser lido em conjunto e providenciou duas cópias de cada. As intervenções foram feitas nas próprias
páginas do livro. Após 3 sessões foi percebido que era melhor estipular uma dupla de página para cada um ler
e alternar, criando um ritmo de leitura e de intervenções no livro. Percebeu-se que fazer o desenho/pintura mais
abstrato era mais relaxante do que o figurativo. Em vários momentos houve interrupções para comentários e
conversas de cunho pessoal, gerando uma aproximação entre essas pessoas que não se conheciam
previamente. A leitura foi realizada no estúdio de uma das participantes, espaço que as deixava à vontade e
acabou sendo associado a uma emoção de relaxamento, a qual era constante nos encontros.
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Figura 3: Sessão de leitura e resultado da intervenção ao lado. Fonte: Thaís Sehn, 2019.
Desse modo chegou-se ao formato proposto aqui: com duplas de páginas alternadas entre texto e imagem; e
com ilustrações para serem coloridas para o ouvinte não se sentir perdido sem saber o que desenhar nas
páginas em branco, mas com espaços em branco para o caso de querer fazer alguma ilustração ou tomar notas
sobre o texto.
A partir da bibliografia e os estudos anteriores realizados com diferentes faixas etárias, almeja-se verificar as
seguintes hipóteses:
a) A atividade proposta funcionará como planejado, aproximando dois idosos no ILPI e melhorando a relação
de place attachment;
b) Os idosos irão gostar da leitura em voz alta, mas não realizarão as atividades lúdicas planejadas para o
ouvinte;
c) Os idosos não terão interesse na atividade.
METODOLOGIA
O objetivo deste estudo é testar um novo modelo de livro – Leitura Distribuída – com os moradores de
instituições de longa permanência para idosos (ILPI) observando como esse protótipo pode aumentar a
sensação de place attachment dos moradores com o local, assim como o afeto entre eles.
Para atingir ao objetivo desta pesquisa está sendo construído um protótipo do livro “O Alienista”, com ilustrações
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da designer gráfica Lívia Fonseca. O design do livro segue as orientações de projeto com foco na terceira idade,
conforme Farias (2018). Para verificar a funcionalidade com moradores de ILPI, serão recrutadas pelo menos
três duplas em uma ILPI local, selecionada por conveniência e disponibilidade. A partir do resultado encontrado
será verificada a necessidade de repetir o estudo com mais participantes, até alcançar o ponto de saturação
(GLAUSE, STRAUSS, 1967). A atividade será explicada para cada um dos participantes, e será requisitado
que seja feita a leitura de todo o livro. Por ser um livro pequeno, estima-se que três semanas seja tempo
suficiente para efetuar a leitura. Após esse prazo será feita uma entrevista semiestruturada com cada uma das
duplas para verificar como foi a experiência. O roteiro envolve as seguintes perguntas:
O que acharam do livro e da atividade proposta?
O quão “em casa” você se sente morando aqui?
Qual o local escolhido para o desenvolvimento da atividade de leitura conjunta? Por quê?
Quanto e de que forma que a atividade de leitura conjunta fez você se sentir mais em casa/pertencente ao
lugar?
Houve uma aproximação entre os participantes?
Houve conversas sobre a história e/ou de cunho pessoal durante as sessões?
Quando faziam papel de ouvinte o que preferiam fazer? (i.e., colorir, desenhar, tomar notas, apenas ouvir...)
Gostariam de ler outros livros com essa mesma formatação?
Para analisar as respostas coletadas será utilizada a Teoria Fundamentada de Glauser e Strauss (1967).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base nos estudos anteriores, espera-se que a leitura seja uma boa ferramenta para aproximar os
moradores das ILPIs. Enxerga-se na Leitura Distribuída um potencial para fomentar interações, inspirar
conversas e manter uma periocidade de encontros (considerando que o livro não seria lido em apenas uma
sessão de leitura). A sensação de place attachment relacionada com os laços de amizade pode ser construída
a cada encontro de leitura. Através da repetição dos encontros participantes tendem a ficar mais à vontade um
com o outro, e podem perceber que estão construindo uma memória que pertence somente a eles, aumentando
a sensação de pertencimento e parceria. Ao passo que pode haver mais de uma dupla de leitores no ILPI, um
segundo passo seria criar um clube de leitura para compartilhar as experiências particulares com um grupo
maior. O place attachment também vai ser estimulado através da associação da atividade ao lugar.
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CONCLUSÕES
Este estudo está em desenvolvimento e visa verificar a funcionalidade de um novo modelo de leitura planejado
para ser lido por duas pessoas juntas, que inclui a leitura em voz alta e a colorização de desenhos relacionados
ao conteúdo do texto. O modelo de Leitura Distribuída pode ser utilizado como uma ferramenta de aproximação
entre pessoas de diferentes faixas etária, incluindo os idosos em ILPI, melhorando a relação de place
attachment com o local através do fortalecimento de laços entre os moradores do espaço.
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INTRODUÇÃO
A taxa de crescimento da população idosa está aumentando consideravelmente, tornando o envelhecimento
populacional um dos fenômenos mais significativos do século XXI. Segundo o novo relatório da Organização
das Nações Unidas, isso ocorre devido à maior expectativa de vida e a taxas de fertilidade descendentes. A
ONU estima que até 2050 haverá uma pessoa com mais de 65 anos a cada seis habitantes na América Latina
(UNITED NATIONS, 2019). Conforme a Organização Mundial da Saúde (2005), até 2025, o Brasil será o sexto
país do mundo em número de idosos. O cenário demanda a investigação do envelhecimento ativo, suas
particularidades e reflexos nas políticas públicas.
O “envelhecimento ativo” foi definido nos anos 1990 como “processo de otimização das oportunidades de
saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas
ficam mais velhas” (OMS, 2005, p. 13). O conceito reconhece, além dos cuidados de saúde, outros fatores que
afetam o modo como os indivíduos envelhecem, considerando bem-estar físico, social e mental e destacando
sua participação na sociedade. A OMS (2005) afirma que o envelhecimento ativo é determinado por: cultura e
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gênero, sistemas de saúde e serviço social, comportamento, aspectos pessoais, ambientes físico e social e
fatores econômicos. Ela também destaca aspectos urbanos estratégicos ao envelhecimento: transporte,
moradia, participação social, respeito e inclusão, participação cívica e emprego, informação, apoio comunitário
e serviços de saúde e espaços abertos e edifícios (OMS, 2009).
Ambientes viáveis são articulados através de um forte sentido de lugar, o vínculo social, psicológico e emocional
entre pessoas e lugares (MANZO; PERKINS, 2006) que é produto do apoio à participação ativa, construção e
manutenção de redes sociais e de um papel na comunidade (SEAMON, 2013). O senso de lugar e o
envelhecimento ativo se apoiam mutuamente. O primeiro se fortalece nas apropriações urbanas decorrentes
do envelhecimento saudável e o segundo é impulsionado pela construção de identidade com o lugar, que
estimula a integração do idoso à comunidade. A identidade com o lugar é um dos níveis de senso de lugar
(SHAMAI, 1991). A identidade do lugar inclui ambiente, atividades e significados, retratando o cotidiano
comunitário e diferenciando uma vizinhança de outra qualquer (RELPH,1976 apud SEAMON; SOWERS, 2008).
Através das rotinas comunitárias é possível compreender o senso de lugar e identificar potencialidades e
deficiências para um envelhecimento ativo. Diferentes contextos socioeconômicos influenciam o exercício de
direitos, alterando o processo de envelhecimento (GRAEFF, 2014). Yen, Michael e Perdue (2009) em revisão
de literatura, tratam a vizinhança como influência primária no desempenho funcional idoso. A renda também
interfere na independência funcional, no acesso a informações e saúde de qualidade (LENARD; CARNEIRO,
2013). Barnett et al. (2017) vincularam atributos da vizinhança à depressão em idosos. Outra recente revisão
sobre vizinhanças e idosos observou relação entre caminhadas de lazer e uso do solo e transporte público. A
atividade física no lazer foi ligada a facilidades recreacionais, parques e espaços abertos (VAN CAUWENBERG
et al., 2018).
Apesar das evidências da influência do ambiente físico, social e econômico no envelhecimento, poucas
pesquisas abordam o impacto de contextos diversos na vida dos idosos (BEARD; PETITOT, 2010). Yen,
Michael e Perdue (2009) alertam que aspectos da vizinhança devem ser mais consistentes ao estudar
disparidades do envelhecimento e indicam métodos inovadores em pesquisas com idosos. Também são
abordadas insuficientemente as relações entre a vizinhança e: depressão (BARNETT et al., 2017) e atividade
física de lazer para idosos (VAN CAUWENBERG et al., 2018). Além disso, estudos sobre envelhecimento ativo
pouco contemplam métodos comparativos entre diferentes cenários socioeconômicos e a produção científica
nacional é ainda mais limitada.
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Este trabalho é parte da pesquisa “Projetando Lugares com Idosos: Rumo às Comunidades Amigas do
Envelhecimento”. Iniciada em 2016, é financiada pelo Fundo Newton e o ESRC e aborda o envelhecimento no
Reino Unido (liderado pela Universidade Heriot Watt) e no Brasil (liderado pela Universidade Federal de
Pelotas), buscando: (i) Estabelecer como idosos de diferentes classes sociais, assim como, diferentes contextos
urbanos e culturais constroem seu senso de lugar; (ii) Identificar oportunidades, desafios, facilitadores e
barreiras para participação social; (ii) Propor possíveis soluções para o que é visto como uma barreira para a
participação social. O objetivo específico deste recorte é identificar diferenças na construção do senso de lugar
por idosos residentes em bairros de estratos de renda diferentes. Para isso, buscaram-se facilitadores e
barreiras relevantes ao envelhecimento ativo, dentro de cada bairro estudado.
METODOLOGIA
Uma revisão bibliográfica e documental investigou os grandes temas da pesquisa como envelhecimento ativo
e senso de lugar em diferentes contextos. Estudos de caso ocorrem em três cidades brasileiras (Pelotas, Belo
Horizonte e Brasília) e três britânicas (Edinburgh, Manchester e Glasgow), sendo que Pelotas é foco deste
estudo. Na cidade, em 2010, 11,1% da população tinha 60 anos ou mais (IBGE, 2010). Três bairros foram
selecionados conforme densidade populacional e renda: Centro (renda alta); Fragata (renda média);
Navegantes (renda baixa).
O estudo analisa o Mapeamento Participativo, uma abordagem visual interativa (EMEL, 2008), visando mapear
o sentido de lugar e identificar elementos significativos na comunidade (ARAÚJO; ANJOS; ROCHA-FILHO,
2017). O método liga ferramentas geográficas a atores sociais inseridos na realidade retratada, visando diálogo
e coletividade. Divulgado por convite em grupos de idosos, fanpage, twitter e website da pesquisa, o método
ocorreu sobre uma imagem aérea do bairro, onde eram referenciadas as falas dos idosos: onde moram,
serviços que utilizam, pontos positivos e negativos no bairro. O registro ocorreu por fotografias, gravações de
áudio e descrição em atas. A transcrição das falas produziu categorias através de Análise de Conteúdo
(BARDIM, 2004).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As oficinas de mapeamento ocorreram entre novembro de 2017 e março de 2018 nos três bairros (Figuras 1, 2
e 3).
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Figura 1: Mapeamento Participativo, Navegantes. Fonte: PlaceAge, 2017.

Figura 2: Mapeamento Participativo, Fragata. Fonte: PlaceAge, 2018.
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Figura 3: Mapeamento Participativo, Centro. Fonte: PlaceAge, 2017.
Algumas questões nortearam as oficinas, explorando recursos de cada bairro: (i) Quais são os lugares e
espaços na comunidade que são valiosos para você? (ii) Quais são as barreiras e facilitadores chave para uma
cidade amiga do idoso? (iii) O que é necessário para atingir o título de comunidade de amiga do idoso no que
tange a oferecer oportunidades para um envelhecimento ativo?
Segundo os resultados dos três bairros, é necessário: (i) investimentos em segurança; (ii) atendimento
adequado a idosos em comércio e serviços. Como amenidades atuantes no envelhecimento ativo,
motivadoras da caminhada e socialização (MICHAEL; GREEN; FARQUHAR, 2006) esses serviços devem ser
adequados às necessidades do idoso; (iii) acesso a lazer e eventos culturais; (iv) atividades adequadas;
(v) cuidados de saúde especializados. Entretanto, há diferenças perceptivas entre as comunidades.
No Navegantes, os participantes destacaram infraestrutura e serviços básicos: calçadas, praças, árvores,
violência, banheiro público, transporte, centro de saúde, lixo, drogas e vandalismo. Serviços de saúde podem
ter difícil acesso para moradores distantes do centro urbano, resultando em maior necessidade de transporte
público. Beard e Petitot (2010), em revisão de literatura, identificaram o status socioeconômico do bairro como
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o indicador ambiental mais consistente de saúde em idosos, ligando vizinhanças carentes à depressão,
incapacidades, doença cardiovascular, pior autopercepção de saúde, dor crônica, menos atividade física e
menor cuidado odontológico, cognição e qualidade de vida. Vagetti et al. (2013) também apontaram percepção
negativa de saúde entre idosas ativas moradoras de um bairro de baixa renda, sugerindo que estas
comunidades devem ter prioridade em políticas públicas de saúde.
Michael, Green e Farquhar (2006) destacam o transporte público como um dos fatores mais atuantes no
envelhecimento ativo. Um transporte acessível e eficiente promove a independência, participação e acesso
integral na comunidade (OMS, 2005). Entretanto, bairros vulneráveis tendem à dificuldade de acesso ao
transporte público (MICHAEL; GREEN; FARQUHAR, 2006).
A violência é citada também na forma de drogas e vandalismo, acusando uma atmosfera de insegurança. O
comportamento dos vizinhos gera insatisfação devido ao acúmulo de lixo e à poluição. Este comportamento
diminui a atratividade da vizinhança, vinculada à agradabilidade e manutenção de construções e ruas, é um
dos propulsores da caminhada e consequentemente do envelhecimento ativo (MICHAEL; GREEN;
FARQUHAR, 2006; VAN CAUWENBERG et al., 2018). Nesse sentido, moradia e vizinhança seguras e
apropriadas são indispensáveis para o bem-estar do idoso. Ambientes de risco desencorajam os moradores a
saírem de casa e refletem na independência, especialmente dos mais velhos, devido à maior vulnerabilidade
(OMS, 2005).
Um aspecto importante nessa comunidade é que, mesmo com obstáculos ao deslocamento, os idosos buscam
manter-se ativos. As adversidades não são impedimento para sair de casa e realizar atividades cotidianas como
visitar parentes e fazer compras. Portanto, implementar políticas públicas superando a carência de
infraestrutura, estabelecendo rotas seguras de deslocamento, melhorando o atendimento à saúde e os
transportes representaria um avanço na percepção de apego ao lugar.
No Fragata, os destaques foram: condomínio, associação de moradores, transporte, iluminação e faixa de
segurança. Sendo a falta de infraestrutura uma reclamação constante, é necessário o apoio do governo na
manutenção de ruas, lixeiras e iluminação pública. Um grande problema é a falta de faixas de segurança ao
longo da Avenida Duque de Caxias, que corta o bairro. Esta é uma avenida arterial da cidade, onde ocorreram
vários acidentes. Ruas movimentadas e travessias inseguras foram listadas por Michael, Green e Farquhar
(2006) como preocupações primárias de segurança para a população idosa. Os autores citam tráfico moderado
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de veículos e infraestrutura para pedestres (calçadas e travessias) como alguns dos principais suportes ao
envelhecimento ativo nas comunidades. Entretanto, como fator positivo, existe a percepção dos moradores de
que o bairro seja próximo ao centro da cidade. Nesse bairro, o enfrentamento das questões de infraestrutura,
nomeadamente sobre qualidade do transporte público e iluminação também pode ser decisivo no sentimento
de pertencimento à comunidade, assim como o investimento na manutenção dos equipamentos públicos.
Alguns problemas apontados no Centro referem-se à infraestrutura: calçadas, praças, árvores, ciclovias, vagas
de automóveis, precariedade de banheiros públicos, transporte coletivo e violência. Problemas de
acessibilidade universal como meios-fios altos e calçadas com declives acentuados são constantemente
mencionados. A violência está presente em todos os bairros da cidade, mas é marcante no Centro devido ao
fluxo de pessoas.
Os moradores do Centro falaram sobre vivências positivas no bairro, o patrimônio arquitetônico e cultural da
cidade (casarões, doces e confeitarias). Eles apontaram qualidades e sugeriram melhorias, como atividades
físicas e culturais e comentaram sobre formas contemporâneas de apropriação do espaço público como
parklets, demonstrando preocupações de certa forma elitizadas. As necessidades básicas de infraestrutura
aparecem permeadas por outras esferas do envelhecimento ativo. Melo, Ferreira e Teixeira (2014) destacam
diferenças entre idosos de diferentes rendas, sendo que a maior renda está relacionada ao maior acesso a
serviços básicos.
CONCLUSÕES
No estudo, o mapeamento participativo destaca-se pela construção do diálogo com os idosos, estimulando a
conversa. As atividades em grupo, como esta realizada pelo projeto, são importantes para os idosos sentiremse à vontade em expressar descontentamento com problemas comunitários. O estudo indicou certa tendência
de que moradores dos bairros de menor renda deem ênfase às questões de infraestrutura e serviços básicos
como saúde. No entanto, outros componentes do envelhecimento ativo como o acesso ao lazer e cultura na
construção do senso de lugar foram mencionados, evidenciando diferenças nas oportunidades de acesso.
Os resultados enfatizaram a necessidade de políticas públicas oportunizando a participação dos idosos na
definição de demandas, já que mesmo com os obstáculos apontados, existe um desejo em vivenciar melhor a
comunidade e a cidade. A falta de acessibilidade e transporte afetam o senso de lugar, quando dificultam a
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busca por saúde, lazer e cultura. A inadequação de serviços e a falta de segurança afetam o sentimento de
pertencimento quando sinalizam para os idosos que eles são pouco importantes e vulneráveis. Estudos
comparativos entre diferentes realidades podem apontar tanto quais políticas públicas adotar, quanto
particularidades da população, estabelecendo prioridades específicas para cada contexto socioeconômico.
Este fato é de extrema relevância quando considerado o senso de lugar, uma vez que este representa o apego
que estabelece e é estabelecido por especificidades das populações em suas apropriações.
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INTRODUÇÃO
As cidades são locais de manifestações e criação de identidade, cultura e vida social. A preocupação com a
forma como os espaços são concebidos,usufruídos e como ocorre a manutenção dos mesmos ao passar dos
anos é uma das questões que envolvem o trabalho do Arquiteto e Urbanista. O desenvolvimento de uma
comunidade, diz respeito à questão da melhoria da qualidade de vida da população que ali reside. O incremento
de atividades e a melhoria dos locais tem relação direta (mas não exclusiva) com a produtividade, a qualidade
de vida urbana e o sentido de pertencimento da população com relação ao local (KASHIMOTO, MARINHO,
RUSSEF,2016).
Por isso, considerar todas as variáveis no que tange ao urbanismo de uma cidade e seus valores espaciais tem
grande importância. Todo o caráter histórico, de compreensão e referência de uma localidade é relevante para
o estudo acerca da evolução e desenvolvimento socioeconômico e cultural. O presente artigo, objetiva
apresentar estudos desenvolvidos em uma disciplina ministrada no sexto semestre do curso de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), denominada Projeto Arquitetônico e a Cidade. No
componente curricular trabalhou-se um recorte urbano do município de Erechim, localizado ao norte do estado
do Rio Grande do Sul, Brasil (figura 1), visando ressignificar os trechos da antiga ferrovia, hoje inutilizada, bem
como qualificar as relações público e privado, urbano e arquitetônico, propondo diferentes ambiências e
valorizando os indivíduos que se utilizam das áreas de proposição do projeto.
Os objetivos da disciplina envolviam, através do projeto arquitetônico, apresentar temas relacionados ao
urbanismo em sua interface com a arquitetura, bem como as questões de valorização, manutenção,
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ressignificação, acessibilidade e sustentabilidade do trecho escolhido na cidade. Ainda, pretendia desenvolver
no estudante a capacidade de relacionar as várias escalas do projeto arquitetônico com o projeto urbano,
inserindo questões que envolvem a paisagem urbana e seus desdobramentos, o conforto ambiental, a
legislação urbana, bem como os espaços públicos e privados.
METODOLOGIA
A dinâmica da disciplina e o desenvolvimento do projeto ocorreu em quatro módulos, abordando-se desde a
escala macro à micro, transitando do urbano ao arquitetônico. Propiciando a das dinâmicas envolvidas no
ambiente urbano e sua relação com o artefato arquitetônico. A ênfase aqui será na transição da escala do
recorte urbano para o objeto arquitetônico, sem esquecer os estudos que antecederam tais etapas.
No primeiro módulo, “análise urbana”, realizaram-se discussões e análise das condicionantes da área de
projeto. Buscou-se apoio em diversos teóricos da arquitetura e urbanismo, tais como: Jane Jacobs (2009),
Kevin Lynch (2011), Jan Gehl (2006) e Raquel Rolnik (2012). Seguiu-se para a definição de um local de análise,
que levou em consideração questões relevantes associadas à memória da cidade. Escolheu-se uma área no
entorno da antiga Gare e ferrovia, localizada na região central, possuindo muitas potencialidades apesar de seu
aparente abandono. Com base nessas discussões, no segundo módulo, buscou-se trabalhar com o plano de
massas. Propondo-se ocupação para a área, nos moldes de uma operação urbana consorciada, tratou-se de
relacionar as ações previstas no plano com a possível área de implantação da obra arquitetônica.
Na terceira etapa, definiu-se um recorte para detalhamento urbano, que deveria contemplar a área de
intervenção do objeto arquitetônico final. Na medida que se aproximou da escala, aprofundou-se em questões
acerca de desenho urbano de vias, infraestruturas, relações de gabaritos e de transição entre espaços públicos
e privados. No último módulo, “detalhe”, foi realizado o projeto arquitetônico de um Mercado Público, seu
desenho e relações com o entorno, bem como transições entre espaços públicos e privados. Nele buscou-se
trabalhar com a relação do ambiente e da comunidade, bem como suas memórias e as sensações que cada
escolha projetual traria. Outro ponto importante previsto foi a acessibilidade, estando presente em todo o edifício
e entorno.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Em sua essência, a cidade de Erechim-RS teve a via férrea como influenciador econômico e de crescimento.
Graças aos trilhos, o interior do estado recebia e enviava com mais facilidade e rapidez mercadorias,
incentivando um comércio interestadual e intermunicipal que inexistia até a década de 1900. Com o passar do
tempo e com o forte crescimento da indústria automobilística, principalmente a partir de 1950, este meio acabou
por ser enfraquecido, até que chegou ao fim, resultando em esquecimento e abandono, dos locais e das
memórias ligados à este processo.
As discussões abordadas giram em torno da importância de revitalização da área (figura 1), visto que, apesar
de estar localizada próximo ao centro da cidade, é pouco adensada, com predominância de horizontalidade nas
edificações e sem diversidade, tornando o espaço pouco convidativo. Além disso, a possibilidade de transformar
a ferrovia em local de referência e de resgate da memória local evidencia a necessidade de intervenção. Hoje,
o local é caracterizado como limite, por mostrar-se como fronteira ou barreira entre duas áreas (LYNCH, 2011).

Figura 1: Localização de Erechim no RS (1). Localização do recorte na cidade (2). Recorte (3). Fonte: Google
Earth, 2018, com adaptações dos autores, 2018.
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Na área, as edificações são, em sua maioria, de grande porte, com predominância de armazéns, tornando a
rua um espaço de passagem e não de permanência, e mais, devido à baixa quantidade de habitação no local,
os espaços de calçadas não são dinâmicos tampouco atrativos (figura 2).

Figura 2: Mosaico de fotos da área recorte. Fonte: Arquivo pessoal, 2018.
Há ainda a predominância das atividades consideradas por Gehl (2006), como “necessárias”, onde as pessoas
vão ao local para trabalho ou compras somente quando necessário, e as atividades sociais, se considerarmos
as casas noturnas existentes. Porém, não existem atividades opcionais, que acontecem predominantemente
em espaços de lazer de uso público. Dessa forma, o local, que possui potencialidades, acaba subutilizado.
As análises, subsidiaram o plano de massas, que tinha como premissa adensar a área e propor maior
dinamismo de usos. Entendeu-se o planejamento urbano como um dominó, sendo que o alto adensamento de
pessoas, boa infraestrutura e o grande número de comércios e espaços públicos tornaria a área mais
movimentada, o que poderia: promover segurança, tornar o local mais agradável e, por consequência, atrair
mais pessoas.
Assim, propôs-se para essa etapa edifícios de até 30 metros de altura ou 10 andares (sendo dois comerciais
ou de serviços e oito residenciais), com apartamentos de até 80 metros quadrados. Pensando em não
supervalorizar o local e dando condições reais de diferentes faixas econômicas habitá-lo, 60% da edificação
deveria ser destinado à habitação de interesse social. Isso diz respeito à acessibilidade, que é ligada às
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possibilidades de acesso dos indivíduos a certas atividades e serviços locados nas cidades, devendo-se
proporcionar igualdade de oportunidades a todos os usuários urbanos (GRINOVER, 2006).
Além disso, foi proposto, junto aos trilhos da ferrovia, a fim de resgatar valores históricos e ressignificar a área
um parque urbano, que faria a conexão entre as áreas adjacentes da cidade e o recorte, isso juntamente aos
térreos comerciais propostos, geraria um fluxo grande de pedestres. Influenciando também no fornecimento de
uma maior interação entre a população e impulso econômico, já que um setor auxilia na movimentação do
outro (figura 3).

Figura 3: Perspectivas do projeto. Fonte: elaboração própria, 2018.
Quanto a antiga Gare (figura 4), seria proposta uma reforma embasada nos valores e no respeito ao patrimônio
histórico, dando um novo uso, para que haja a preservação da memória coletiva, que é parte do ato de impedir
que as construções sejam demolidas e apagadas, morrendo para a cidade viva ao redor. (ROLNIK, 2012). Em
todo o planejamento buscou-se atingir um índice alto de diversidade de usos e atividades, pois segundo Jacobs
(2009) parques urbanos necessitam de uma população vizinha que se movimente com propósitos diferentes,
ao contrário disso, só serão utilizados esporadicamente.

Figura 4: Mosaico de fotos da antiga Gare. Fonte: Google Earth, 2018.
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Tendo em vista os objetivos, bem como o desenho do entorno, chegou-se ao objeto arquitetônico em si, o
mercado público. Este visava atender demandas existentes no município, tal como a Feira do Produtor
Municipal, que ocorre em um prédio próximo ao recorte, possuindo um total de 30 produtores, que já não possui
capacidade para expansão, apesar da demanda. Dessa maneira, a existência do Mercado Público próximo à
área poderia suprir essa falta, ao mesmo tempo em que permaneceria próximo ao local original, mantendo a
identidade do lugar.
Construiu-se então o programa de necessidades, abrangendo desde bancas de hortifrúti, carnes, peixes, grãos
e secos, até artesanatos, flores e restaurantes, visando fornecer uma diversidade de produtos no local. Além
disso, o programa contemplava área de sanitários, subsolo com garagem, área administrativa e áreas de apoio
necessárias às atividades previstas.
Tendo como base para este projeto a composição total da área, o conceito e inspiração chave do projeto foram
as antigas Marias Fumaças, lembradas desde suas pontas dianteiras com os ângulos da entrada principal, os
materiais de estilo industrial (estruturas em concreto, ferro e aço aparente, inclusive instalações) até a alusão
a viagem de sensações que tanto o mercado quanto um trem poderia proporcionar, criando corredores, espaços
verdes com flores e locais de aconchego e repouso (figura 5).

Figura 5: Perspectiva do projeto. Fonte: elaboração própria, 2018.
Visou-se, integrar os espaços, trabalhando com transições tendo como objetivo, criar um mercado aberto com
o mínimo de barreiras, onde as pessoas pudessem circular em espaços amplos e atrativos. Foi reservado então
espaços que poderiam ser utilizados de maneiras diversas. Seguindo a mesma linha, a área de alimentação
presente nos edifícios ao lado do mercado foi interligada com a área de alimentação interna, ainda, na ala
oposta foi alocado um espaço para feiras intermitentes e bancas externas como continuidade a proposta interna.
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Por fim, não esquecendo de trabalhar com sensações que a estrutura pode fornecer e o conforto ambiental, as
marquises dispostas em toda área para diminuir a sensação de monumentalidade, foram incorporadas neste
edifício e o pé direito foi ampliado facilitando o fluxo de ventilação e a entrada de pontos de luz (figura 6).

Figura 6: Perspectivas do projeto. Fonte: elaboração própria, 2018.
CONCLUSÕES
A vida das cidades, bem como a dos edifícios, sempre está correlacionada e carrega consigo um campo infinito
de possibilidades quando construído e habitado pelo homem, cabendo aos arquiteto e urbanistas saber conciliar
isso da melhor forma. Sendo assim, obtém-se um resultado positivo do componente curricular, pois através da
metodologia desenvolvida ocorre uma inserção dos discentes no âmbito urbano, oportunizando e instigando o
pensar na arquitetura como um jogo de relações mútuas, sendo a mesma de extrema importância para uma
formação completa.
A metodologia desenvolvida no primeiro módulo oportunizou o entendimento das dinâmicas socioeconômicas
da área de intervenção, possibilitando aos acadêmicos desenvolver um pensamento crítico quanto às diferentes
formas de intervenção urbana. O embasamento teórico possibilitado a partir do segundo módulo criou um
referencial de possibilidades que permitiram compreender como trabalhar com operações urbanas
consorciadas e identificar potenciais das áreas a fim de propor diretrizes que potencializam os usos dos locais
de estudo.
A aproximação de uma área de recorte proporcionou um primeiro contato com questões de infraestrutura urbana
básica e desenvolvimento de ambiências. Tal aproximação permitiu aos acadêmicos propor áreas dinâmicas e
mais aproximadas da realidade do local, propondo diferentes atividades nas regiões e definindo uma área para
a implantação do projeto arquitetônico. Este, por sua vez, teve sua relação interior/exterior bem trabalhada
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criando diferentes possibilidades de apropriação. Os referenciais teóricos utilizados nessa etapa, geraram
soluções criativas que permitem a população apropriações diversas do espaço público. Entende-se assim, que
o propósito do componente curricular foi atingido, permitindo ampliar o olhar e a compreensão dos espaços da
cidade, da relação entre edificações e espaços urbanos e a importância de conciliar essas disciplinas
compreendendo que elas estão inter-relacionadas e interferem diretamente no cotidiano dos habitantes da urbe.
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INTRODUÇÃO
Na sociedade contemporânea, onde o número de pessoas idosas está cada vez maior, esforços para identificar
como elas podem manter uma qualidade de vida digna e sustentável são vitais. Nesse contexto, a Organização
Mundial da Saúde (OMS) tem apoiado o desenvolvimento de projetos que promovam o envelhecimento ativo
da população, sendo esse, definido como “[...] o processo de otimização das oportunidades de saúde,
participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas ficam mais
velhas” (OMS, 2005, p. 13). Albuquerque (2008), afirma que o conceito de envelhecimento ativo, adotado pela
OMS, vem ganhando cada vez mais ênfase.
Quando pensamos no jardim zoológico, o primeiro pensamento que vem à mente são as crianças maravilhados
com os animais interessantes com as quais estão conhecendo e entrando em contato. No entanto, a literatura
indica que os idosos também podem aproveitar um jardim zoológico tanto quanto uma criança. Considera-se
que uma visita a um jardim zoológico pode ser uma excelente maneira de estimular o envelhecimento saudável,
aumentando as oportunidades de realização de exercícios e de interação social, estimulando a atividade
cerebral e trazendo de volta memórias da infância (ROBINETTE et al., 2017).
Os jardins zoológicos podem ser ainda mais benéficos para as pessoas que vivem em lugares considerados
estressantes, como grandes centros urbanos. Os espaços abertos e naturais dos jardins zoológicos
contemporâneos podem ajudar essas pessoas, e principalmente, os idosos, a manter o seu bem-estar físico e
psicológico (ROBINETTE et al., 2017). Além disso, pesquisas indicam que a qualidade de vida e os sentimentos
de felicidade em pessoas de todas as idades pode aumentar, quando estas interagem com animais em qualquer
nível, seja possuindo um de estimação, ou em uma visita a um jardim zoológico (BARKER & WOLEN, 2008;
SAKAGAMI & OHTA, 2010).
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No entanto, para que os idosos possam aproveitar todos os benefícios de um passeio em um jardim zoológico,
é necessário que o espaço dessas instituições esteja preparado para atender às necessidades desse grupo de
visitante. Tornando a visita segura, agradável e memorável para eles (EBENHÖH, 1992). Deste modo, este
estudo tem como objetivo identificar, no contexto brasileiro, as preferências dos visitantes idosos quanto aos
aspectos físicos e espaciais dos espaços abertos de jardins zoológicos. Assim como, sua percepção quanto a
preparação do espaço para receber os visitantes da terceira idade.
Idosos e a condição física do ambiente
Em meio à uma diversidade de variáveis, a proposta do envelhecimento ativo reconhece a condição física do
ambiente como significativa na promoção do sentimento de bem-estar e na qualidade de vida dos idosos
(ALBUQUERQUE, 2008). Em relação a esta condição física, Cullen (2006) afirma que itens como mobiliário
urbano, vegetação e pavimentação podem incentivar o uso, já que facilitam o desenvolvimento de algumas
atividades.
Pesquisas relacionadas a jardins zoológicos também apontam que à medida que a complexidade do espaço
aumenta, aumenta-se também o interesse das pessoas com relação aquele espaço e quanto ao animal em
exposição (EBENHÖH, 1992). Ebenhöh (1992) apresenta itens que tornam um espaço mais passível de ser
apropriado, como estímulos naturais, tais como fontes de água, lagos, árvores, arbustos e flores, que
proporcionem variedade. A autora revela que os elementos considerados mais prazerosos pelas pessoas em
jardins zoológicos são a água e a vegetação.
METODOLOGIA
O trabalho é conduzido a partir de um estudo de caso, o Parque Zoológico da FZB/RS, principal jardim zoológico
do Estado Rio Grande do Sul, localizado em Sapucaia do Sul - RS, Brasil (Figura 1). É utilizado como método
de coleta de dados a entrevista semiestruturada, aplicada individualmente, no local de estudo. A entrevista
empregada possui cinco perguntas: 1) Com quem você veio ao Parque Zoológico? 2) É a primeira vez que você
visita o Parque Zoológico?; 3) Você se sentiu satisfeito após a visita ao Parque Zoológico? 4) Quanto ao espaço
físico do Parque Zoológico, quais os aspectos que você mais gostou? E quais aspectos você menos gostou?
5) Você acha que o Parque Zoológico está preparado para receber idosos?
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Figura 1:Localização do Parque Zoológico da FZB/RS. Fonte: adaptado do Google, 2019.
A entrevista foi aplicada aos visitantes idosos (acima de 60 anos), no Parque Zoológico, nos dias 24 e 25 de
fevereiro de 2018. No momento do convite para a participação, era perguntado ao visitante se já havia
conhecido todo o espaço do zoológico, e apenas com a confirmação positiva, era prosseguida a entrevista.
Todas as entrevistas foram gravadas para possibilitar a posterior transcrição.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No total, participaram do estudo dez visitantes idosos. Destes, oito afirmaram ter ficado muito satisfeitos com a
visita ao Parque Zoológico, e dois afirmaram ter ficado pouco satisfeitos. Dois afirmaram estar com seus
companheiros e oito com a família e crianças. A maior parte dos entrevistados eram visitantes reincidentes,
apenas três estavam visitando o espaço pela primeira vez, o que demonstra que as respostas positivas não
foram pela tendência ao conformismo, mas sim pela real satisfação com o espaço.
Quanto aos aspectos que os visitantes idosos mais gostaram no Parque Zoológico, destacam-se a naturalidade
do ambiente, seguido pela sombra e o lago, proporcionados pela própria naturalidade, e lugares para
descansar. Todos os entrevistados idosos destacaram o lago principal do Parque (Figura 2) como agradável e
o consideram um ótimo lugar para descanso devido à sombra, os visuais proporcionados e a possibilidade de
observar o “movimento”. O Parque Zoológico possui uma grande extensão aberta à visitação e, devido a isso,
o descanso e os aspectos relacionados a ele se mostram de grande importância para os visitantes idosos, que
muitas vezes não possuem a mesma aptidão física dos demais visitantes. Percebe-se, ainda, que todos os
demais aspectos mais citados pelos idosos possuem relação com a natureza.
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Figura 2: Lago principal do Parque Zoológico da FZB/RS. Fonte: foto das autoras, 2017.
Quanto aos aspectos que os visitantes idosos menos gostaram, destaca-se os recintos dos animais, referindose tanto assuas características físicas quanto aos animais propriamente ditos. Quanto aos aspectos físicos,
observa-se que a principal insatisfação reclamação está relacionada a distância a ser percorrida entre um
recinto e outro. Destaca-se também a questão dos caminhos inacessíveis do parque, como apontam as
entrevistadas nº 8 e 9: “O que eu menos gostei foi das estradas muito sinuosas assim, e sem calçamento, sem
apoio pra gente andar” (Entrevistada nº8); “O chão. Porque sabe... o chão é irregular e as vezes tá, é... tá
estragado, né. Em partes, daí. Então pra tropeçar é fácil” (Entrevistada nº 8).
A maior parte dos visitantes entrevistados concordam que o Parque Zoológico não está preparada para receber
o público idoso. São citadas pelos entrevistados como necessidades do público idoso em um jardim zoológico
(i) lugares para sentar, (ii) sombra para descanso, (iii) rampas de acesso, (iv) pavimentação; (v) transporte
motorizado, (vi) alimentação, e, (vii) vagas no estacionamento. Na percepção dos entrevistados, a maior parte
desses aspectos não são contemplados no Parque Zoológico. A característica mais apontada como negativa
para os visitantes idosos é a extensão do Parque, que exige que eles caminhem muito durante a visitação.
Assim, considerando a caminhada necessária, não é um lugar ideal pra idosos. E essa é a possível causa da
visível quantidade reduzida de pessoas idosas visitando o Parque Zoológico. Além da extensão dos caminhos,
a falta de pavimentação, de apoios e os obstáculos dos caminhos também são apontadas como aspectos
negativos.
Percebe-se que a acessibilidade do espaço é essencial para o visitante idoso, e se mostra como um fator que
impede uma visitação qualificada para esse público. No entanto, a acessibilidade está presente apenas em
entradas e saídas de restaurantes e banheiros e nos caminhos principais do Parque Zoológico. Para resolver
o problema da acessibilidade, os visitantes citam a possibilidade de disponibilizar carrinhos motorizados ou uma
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bicicleta com carrinho, para a família poder passear com o idoso sem ele ter que caminhar muito. A resposta a
seguir, exemplifica as dificuldades enfrentadas pelos idosos com relação a grande extensão dos caminhos e a
importância da acessibilidade:
“Ahn... É, as vezes pra caminhar até mais longe, precisaria de um carrinho assim, né, que ajudasse a gente a
se locomover, porque é muito grande. E pra gente que tem mais idade, não... não tem como fazer isso. Até
porque mesmo, eu não consegui ir em todos os caminhos porque tem a dificuldade de apoio e buracos e pedras
e coisa e tal. Como eu disse, deveria ter uns carrinhos, umas coisas assim que a gente pudesse andar pelas
estradinhas” (Entrevistada nº 9).
CONCLUSÕES
Conclui-se nesse estudo – que buscou identificar as preferências dos visitantes idosos quanto aos aspectos
físicos e espaciais dos espaços abertos de jardins zoológicos, e sua percepção quanto a preparação do espaço
para receber os visitantes da terceira idade - que aspectos relacionados a naturalidade do ambiente, são os
aspectos dos jardins zoológicos que os idosos mais gostam. Os resultados aqui encontrados, correspondem
aos encontrados por vários autores, entre eles o de Verderber et al. (1988), em sua pesquisa no Zoológico de
Nova Orleans, que demonstrou que os aspectos que os visitantes idosos mais gostam em jardins zoológicos
são os animais, a natureza e a possibilidade de ver outras pessoas passeando. Considera-se, assim, que esses
aspectos devem ganhar destaque no espaço, para torná-lo qualificado ao público idoso.
Em contraposição, os aspectos que os idosos menos gostaram estão relacionados, principalmente, as grandes
distancias a serem percorridas e a falta de acessibilidade da maior parte dos caminhos. Essas mesmas
questões também são apontadas como os principais aspectos que impedem uma visitação qualificada. No
entanto, em uma instituição zoológica, por se tratar de um ambiente naturalista, o desenho universal não precisa
estar em todos os espaços (EBENHÖH, 1992). Se o desenho universal fosse obrigatório, não seria possível
nenhum tipo de design desafiador ou totalmente natural. Assim, deve-se pensar em soluções que atendam os
visitantes idosos e não descaracterizem os jardins zoológicos. Estes resultados também correspondem aos
encontrados por Verderber et al. (1988), que incluíam o calor, a quantidade de caminhada necessária, os odores
dos animais, a necessidade de subir escadas e rampas íngremes e a inacessibilidade dos jardins zoológicos a
cadeiras de rodas.
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Os resultados obtidos neste estudo correspondem as indicações do Guia Global: Cidade Amiga do Idoso, que
afirma que a naturalidade é um aspecto amigável ao idoso e que questões de inacessibilidade não são amigas
do idoso. Estes resultados de suas têm implicações no design e planejamento dos jardins zoológicos, e sugerem
que cuidados especiais devem ser tomados para tornar os jardins zoológicos seguros e acessíveis tanto em
termos perceptivos quanto em termos funcionais. A crescente participação de idosos deve ser respeitada na
programação e avaliação pós-ocupação dos jardins zoológicos.
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INTRODUÇÃO
A situação econômica, desequilíbrios e maus hábitos nutricionais contribuem para gerar doenças e agravo
dessas em idosos. Dificuldades financeiras podem gerar fome e estilo de vida pouco saudável e hábitos
errôneos geram hiper alimentação e desequilíbrio nutricionais, ampliação de doenças cardiovasculares
(hipertensão arterial, infartos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais), endócrinas (diabetes, obesidade),
câncer, dentre outras.
Os objetivos das atividades da Gastronomia Sustentável consistem em incentivar e orientar melhoria na nutrição
equilibrada em conjunto a práticas de saúde em um processo de construção social dinâmica e interativa. Busca
desenvolver, divulgar em publicações e compartilhar com a população dentre eles pessoas idosas receitas
sustentáveis que contribuam através do aproveitamento total dos alimentos para: melhorias alimentares
equilibradas em termos nutricionais, redução do desperdício dos alimentos e destinação correta dos resíduos.
A alimentação é essencial para a sobrevivência dos seres vivos, pois obtêm através dos nutrientes meios para
realizar processos bioquímicos e fisiológicos e prover o desenvolvimento adequado e saudável. Os alimentos
também estão ligados ao prazer e a questões relacionadas aos valores sociais e culturais. A alimentação
equilibrada deve ser viável financeiramente à população. A aparência dos alimentos nesse contexto parece ter
papel importante. Inerente à profusão de cores há maior variedade de nutrientes. Obviamente o fator quantidade
e qualidade precisam estar na medida adequada, evitando exageros e conforme padrões sanitários seguros.
Segundo Albuquerque e Costa (2015, p. 12-13) apud (SANTOS et al, 2005), no Brasil, o Ministério da Saúde
em parceria com a Comissão Intersetorial de Alimentação e Nutrição (CIAN) lançou em 1999, a Política Nacional
de Alimentação e Nutrição (PNAN), que age por meio de um conjunto de políticas públicas que propõem
respeitar, proteger, promover e prover os direitos humanos à saúde e à alimentação .
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No Brasil verificou-se em anos recentes a ampliação do número de casos de obesidade. É indispensável gerar
medidas para remediar essa situação, por meio da alimentação saudável. Nesse ínterim, quanto menos
produtos químicos contiverem e menor processamento industrial melhor. Isso demonstra a necessidade de
voltar-se aos produtos caseiros, resgate e valorização de produtos regionais e das culinárias tradicionais.
A alimentação saudável supõe uma composição com a melhor e maior variedade de nutrientes possíveis. É
indispensável haver um equilíbrio e minimização no consumo moderado de doces, frituras e alimentos ricos em
gorduras, visando evitar elevação nos níveis de glicose, de colesterol ruim ou LDL "lowdensitylipoprotein" e de
triglicerídeos. Algumas das opções para minimizar os gastos com alimentos são cultivar nas hortas e pomares
privados e comunitários. As verduras, leguminosas e as frutas produzidas nos jardins e nos quintais e nos
minifúndios barateiam gastos da população com alimentos e contribuem para a alimentação saudável.
Profuncionário (2009) recomenda-se substituir o pão alimentos regionais que pertença ao mesmo grupo (de
cereais, pães, massas), a exemplo da farinha de cuscuz, tapioca, broa de milho ou fubá, maisena, etc. O café
da manhã saudável, por exemplo, é composto por frutas, cereais, leite e derivado. Uma refeição muito saborosa
pode incluir alimentos regionais. Pode-se incentivar a agricultura nos minifúndios e comércio local, gerando
refeições mais baratas.
Deve-se priorizar o consumo de alimentos in natura, frutas e hortaliças da estação alimentos regionais e
preparar a refeição com diferentes grupos de alimentos (cereais, leguminosas, hortaliças, frutas, etc.), e
contendo baixo valor energético. A Gastronomia pode contribuir para a melhoria da qualidade e do estilo de
vida da população e despertar vocações empreendedoras e de geração de renda e resgate e valorização da
autenticidade sociocultural.
Os alimentos orgânicos in natura são importantíssimos, pois são livres de contaminantes intencionais, tais como
agrotóxicos, fertilizantes sintéticos, transgênicos, aditivos alimentares, radiações ionizantes e hormônios,
conforme a lei Nº 10.831 de 23 de dezembro de 2003.
As frutas originam-se da frutificação de plantas e as hortaliças consistem em plantas herbáceas. Ambas se
destinam ao consumo, em geral, in natura. A denominação verdura abrange alimento cuja utilização das partes
verdes do alimento; legumes quando é usado o fruto ou a semente, como provem das leguminosas; e raízes,
tubérculos e rizomas quando se usam as partes subterrâneas. Tais alimentos são essenciais para uma

201

Saúde, Bem-Estar e Meio Ambiente

alimentação saudável. Possuem quantidades variáveis de carboidratos, em geral a formam-se por açúcares,
como a frutose, baixo teor proteico, e elevadas quantidades de ácidos orgânicos contribuindo para combater a
constipação intestinal. Dentre a composição das frutas e hortaliças, as fibras destacam-se, pois agem no trato
gastrintestinal favorecendo na redução da absorção de gorduras, aumento do peristaltismo, ou seja, aumento
dos movimentos involuntários de certos órgãos ocos, como o esôfago e o intestino. Sendo assim, a digestão
do alimento ocorre em diferentes níveis e há sensação de saciedade.
Para RORIZ (2012), as fibras favorecem: “controle do diabetes, do colesterol e dos triglicérides, especialmente
por sua propriedade de não ser digerida. Assim, mais uma vez o aproveitamento integral das frutas e hortaliças
faz-se necessário”. RORIZ (2012) apud SZETO; KWOK; BENZIE, (2004) relatam “o consumo em quantidade
adequada pode reduzir o risco das principais doenças crônicas, por fornecerem minerais, fibras alimentares,
antioxidantes, compostos fenólicos e vitaminas. Além disso, são alimentos de baixa densidade energética, o
que favorece a manutenção do peso corporal adequado”.
As hortaliças são fontes de diversos antioxidantes, como as vitaminas C e, compostos fenólicos e carotenóides,
nos quais são substâncias capazes de inibir a oxidação e diminuírem a concentração dos radicais livres. Porém,
RORIZ (2012) e (JORGE; MARTINS; ARAÚJO, 2008; NEUTZLING et al., 2009; SAMPAIO et al., 2010)
constataram em pesquisas que a população brasileira tem hábitos ruins, havendo baixo índice de consumo
desse tipo de alimentos.
O Brasil é um dos países recordistas em desperdício de alimentos e, logo, de gastos excessivos com alimentos.
as perdas iniciam no cultivo no campo, passa pelas etapas de manipulação e de transporte até a oferta no
comércio. O desperdício alimentar reduz os recursos nutricionais oferecidos à maior parte das famílias
brasileiras, consistindo em agravo na população carente. ALBUQUERQUE e COSTA (2015) apud
(MARCHETTO et al, 2008; ANDREATTI et al, 2013). A Gastronomia com Aproveitamento Integral dos
Alimentos objetiva utilizar alimentos em sua tonalidade, ou seja, maximizar o aproveitamento de materiais e de
seus nutrientes, não apenas na polpa, porém inclusive, nas folhas, talos, cascas e sementes em saladas,
refogados, dentre outros. A ideia é produzir comida a baixo custo e reduzir os custos da preparação, trazer
economia, alinhavado com o viés da sustentabilidade, evitando os desperdícios.
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METODOLOGIA
Aqui os procedimentos ocorrem através de realização de oficinas de Gastronomia na UDESC, curso de idioma
alemão, conversas e entrevistas, comemorações, mostras, dentre outras atividades com grupos de indivíduos
de diversas faixas etárias.
O público alvo incluiu Departamento dos Idosos da Prefeitura de Ibirama, CRAS - Centro de Referência de
Assistência Social, CAPS - Centro de Atenção Psicosocial, Entidades Beneficentes, estudantes de ensino
fundamental da regiãoe ONGS, universitários, comunidade. Visam estimular idosos para saírem de casa
acolhendo-os na Universidade, interagindo em aspectos de saberes e modos de fazer, lúdicos, esportivos,
sociais e esportivos...
É indispensável a prática habitual e diária de esportes e exercícios físicos. Então incentivam-se os participantes
a um estilo de vida mais saudável por meio da realização de caminhadas ao ar livre e pela floresta e nas
cachoeiras, passeios a pé, de bicicleta como o Wandertag promovido periodicamente pela Prefeitura Municipal
de Ibirama, ou outros, Flohmarkt (Feira de Pulgas/Brechó), confraternizações em ocasiões festivas e aniversário
com músicas e dança, exposições, dentre outros. Realizam-se atividades educativas sobre destinação correta,
conservação ambiental, prepararam-se receitas utilizando a totalidade dos alimentos, hortas verticais,
compostagem, entre outros.
A temática principal das oficinas foram aspectos de noções nutricionais dos alimentos, desperdício de
alimentos, os resíduos orgânicos, potencial econômico e de sustentabilidade da preparação e consumo
consciente de alimentos saudáveis. A estimativa de tempo médio das oficinas da Gastronomia Sustentável foi
de 3 horas cada uma.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As receitas que desenvolvidas através de abordagem da Gastronomia Sustentável puderam ser todas testadas
e de modo participativo com interação dos participantes com diversas faixa etária, crianças de 10 anos a até
idosos com 86 anos, de ambos os sexos e vários níveis escolares., (vide Figura 01). As atividades incentivaram
que as pessoas tenham mais consciência com sua própria saúde física, mental e emocional, identificar
deseqüiíbrios corrigindo-os, buscando atendimento médico e de outros profissionais.
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Atuou de modo ativo no aprendizado para elaborar receitas nutritivas, saborosas com alimentos baratos e que
muitas vezes são descartados como resíduo e quase sempre incorretamente. As receitas possibilitaram criar
um ambiente favorável de acolhida e de amizade, mesmo entre estranhos, através da interação social das
gerações, compartilhando saberes e modos de fazer das vovós e vovôs com as gerações mais novas e todos
os participantes. As receitas preparadas buscaram nutrição saborosa ao paladar, agregando praticas corretas
e contribuindo na preservação do meio ambiente, social, cultural e econômico.
O Projeto foi promovido entre anos de 2016 a 2019 em oficinas da cozinha sustentável com receitas
desenvolvidas pela acadêmica de Engenharia Sanitária Mara Caetano, graduada em Gastronomia e
contemplando o aproveitamento total dos alimentos e a consciência ambiental com destinação correta desses
resíduos. O aproveitamento de alimentos atua como uma ação de sustentabilidade e para utilizar de maneira
melhor o alimento, fazendo uso dos potenciais e suas qualidades nutricionais a quem os consomem. A
Gastronomia é um instrumento de sustentabilidade pelo viés social, cultural e econômico viabilizando
instrumentalizar o desenvolvimento sustentável no município.
A Gastronomia usa os melhores ingredientes e transforma os alimentos em produtos extremamente prazerosos
para o olfato e paladar. Resgata conceitos importantes de prevenção em saúde criando responsabilidades,
desperta e reforça a consciência e participação da sociedade de modo colaborativo preservando o legado da
biodiversidade, das atividades agrícolas e tradições gastronômicas locais. A falta de conhecimento pode gerar
desnutrição ou hiperalimentação com calorias vazias. A ignorância dos componentes da composição dos
alimentos muitas vezes induz os indivíduos a desperdícios e descarte de muitas toneladas de nutrientes
descartadas como resíduo.
Há preconceitos bastante arraigados na mentalidade popular no município de Ibirama, quanto a partes em
geral vistas como resto (cascas, talos, folhas, sementes, folhas) e preconceitos com alimentos. As verduras
como a abóbora, eram vistas como : "vegetal para alimentar suíno ou adubar o solo e não comida para
humanos". Coube a Gastronomia de Aproveitamento Integral de Alimentos e Extensão Universitária "Paisagem
Cultural" desmistificar esse modo de pensar e mostrar através de atividade prática demonstrativa - oficina, que
as abóboras possuem nutrientes valiosos para a saúde. Por outro lado, houve críticas sobre o quão nocivo à
saúde é ao hábito da população de consumir excesso de açúcares, gorduras e proteínas animais e de
carbohidratos. Milhares de habitantes das imediações consideram o pão com banha de porco uma iguaria
deliciosa. é indispensável reverter o quadro.
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Esse cenário negativo pode ser modificado. Atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas na
Universidade e voltadas a população local contribuem muito para mudar o pensamento e desconstruir as
noções equivocadas preexistentes nos participantes e de seu círculo familiar e de amizades uma vez que os
participantes das oficinas atuam como replicadores sociais. Há também contribuição para modificar a noção
dos envolvidos, a reduzir de resíduos orgânicos, além de melhorar a qualidade nutricional. A Gastronomia
Sustentável contribui para a valorizar a agricultura familiar e produtores locais, usando como estratégia a
alimentação melhor e mais saudável, consumo de frutas, legumes e hortaliças, valorizando as propriedades
nutricionais e as qualidades naturais do alimento.

Figura 01: Oficina da Cozinha Sustentável com idosos na UDESC – Ibirama. Fonte: Mara Caetano (2016).
CONCLUSÕES
Contribuição para melhorias na qualidade e estilo de vida de idosos e de outras faixas etárias também. Auxílio
em melhora nos hábitos nutricionais e saúde dos participantes das oficinas.
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INTRODUÇÃO
Com o passar dos anos o idoso tem constantemente sua mobilidade e autonomia reduzidos, fazendo com que
se desloque por trajetos cada vez mais curtos que muitas vezes se restringe ao entrono do seu espaço
residencial. Nesse sentido, para que o idoso tenha uma melhor qualidade de vida e melhores condições de
deslocamento, estes espaços do entorno residencial devem apresentar determinados elementos infra
estruturais e paisagísticos.
Novas estratégias de planejamento urbano vêm sendo estudadas e implementadas em busca de ambientes
favoráveis a caminhada. Atualmente, na China, políticas públicas promovem os denominados bairros de 15
minutos, os quais garantem acesso aos serviços básicos como comércio, educação, transporte, recreação,
parques e áreas verdes em um raio de 15 minutos de caminhada de acordo com Weng et. al. (2019).
Em 2013, a prefeitura de Berlim definiu dois alvos de planejamento que abordam o acesso residencial ao espaço
verde: (i) pelo menos 6 m2 de área verde disponível per capita e (ii) um tempo máximo de caminhada de 15
minutos até a área verde mais próxima segundo Coppel & Wüstemann, (2017). Pesquisas como as de
Matsuoka & Kaplan (2008) e as de Carmona (2019), as quais se dedicaram a analisar sistematicamente uma
quantidade relevante de estudos publicados em periódicos sobre a qualidade do espaço urbano, têm
consistentemente encontrado a necessidade de vegetação e acessibilidade como características fundamentais
da paisagem urbana e desejadas pela população.
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Estes indicadores de qualidade do ambiente supracitados podem, em parte, ser aferidos de forma quantitativa.
Coletados e disponibilizados pelo IBGE, dados como arborização por domicílio, presença de iluminação,
pavimentação e rampas por domicílio, inclusive por domicílio da população com mais de 60 anos, entre outros
dados do entorno levantados, podem oferecer uma ideia do entorno da habitação da população idosa,
permitindo, através de uma visão abrangente, auxiliar nas estratégias de planejamento do espaço urbano.
Assim, o objetivo central do artigo é promover uma análise socioespacial da infraestrutura do entrono residencial
do idoso em Florianópolis.
METODOLOGIA
A pesquisa, de caráter quantitativo, utilizada dados do IBGE em relação ao entorno residencial do idoso,
coletados no Censo de 2010, último levantamento realizado em relação aos dados do espaço público.
Para análise da vegetação no entrono residencial são utilizados tanto dados de arborização por domicílio nos
setores censitários levantados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), quanto dados de
distribuição de áreas verdes de lazer disponibilizados pelo Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis
(IPUF).
Para avaliar a acessibilidade, são analisados dados como a presença de pavimentação, calçada e rampa por
domicílio, bem como a oferta de iluminação pública e a limpeza urbana, critérios que contribuem para que os
idosos tenham um entrono residencial mais caminhavel. Os dados são tratados estatisticamente buscando
entender a relação entre as variáveis e especializados em mapas elaborados no software QGis com intuito de
facilitar a leitura espacial dos dados no território analisado.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foi realizada uma análise da relação da renda per capita 1 com a distribuição da população idosa em
Florianópolis, através dos dados agregados do Censo de 2010 na escala do setor censitário. A análise
estatística de correlação (correlação de Pearson) com 95% de significância (0,05) resultou em um p-valor <0,01,
indicando que existe uma correlação entre renda per capita e o índice de população idosa por setor 2, sendo
1Resultado

obtido através das variáveis “total de rendimento nominal mensal dos domicílios particulares permanentes” e
“moradores em domicílio particular permanente”. Salário-mínimo nacional em 2010 igual a R$510,00.
2Resultado obtido através das variáveis “moradores em domicílio particular permanente” e a combinação das variáveis de idade
“V094 a V134” para obter a população total de idosos, isto é, pessoas com mais de 60 anos. Posteriormente realizou-se o cálculo
de porcentagem da população idosa na população total do setor censitário.
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está uma correlação positiva moderada (cor=0,54). A correlação positiva moderada entre a renda per capita
nos setores censitários e o domicílio da população com mais de 60 anos (Figura 1), dado amparado ainda pelo
que foi especializado nos mapas da Figura 2, indica que a grande parte dos idosos em Florianópolis reside em
bairros onde se concentram grupos populacionais de maior renda.

Figura 1: Renda per capita x população idosa. Fonte: autores, 2019.
Isto pode refletir tanto uma maior longevidade entre a população de maior renda, quanto a transferência da
população aposentada de municípios onde exerceram suas atividades economicamente ativas para
Florianópolis em busca do que podem vir a julgar como uma melhor qualidade de vida.
A correlação é positiva e forte entre o domicílio do idoso e a infraestrutura do entorno como existência de
iluminação pública, ausência de lixo no logradouro público e inexistência de rampa para cadeirantes. Ou seja,
a maior parte das habitações dos idosos são supridas da infraestrutura básica como iluminação e limpeza no
entorno na residência, no entanto, a infraestrutura necessária para sua locomoção autônoma como rampas,
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que pressupõe a acessibilidade nos logradouros públicos, ainda é bastante deficiente.

Figura 2: Número de idosos/1000hab x rendimento médio das famílias por bairro. Fonte: autores, 2019.
É possível observar ainda que mais idosos vivem em áreas menos arborizadas (Figura 3). Apesar disto, ao se
observar dados de caminhada para o lazer entre os idosos e arborização por setor censitário, é possível
identificar que existe maior arborização nos logradouros públicos nos setores censitários onde os idosos
caminham mais. Analisando o mapa disponibilizado por Giehl (2014), que sorteou uma mostra suficiente de
setores censitários de Florianópolis para que seu estudo fosse representativo da população local e pudesse ser
generalizado, observou-se que nos setores censitários onde os idosos caminham mais para o lazer, mais da
metade deles apresenta índice de arborização maior que 50% (mais de 50% dos domicílios do setor possui
arborização na sua calçada ou canteiro central confrontante), ao passo que nos setores censitários onde os
idosos caminham menos, um terço dos setores apresenta este índice de arborização. (Figura 4).
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Figura 3: Número de idosos/1000hab x existência de arborização por domicílio do idoso por bairros. Fonte:
autores, 2019.
Carmona (2019), ao sistematizar 271 estudos, buscou determinar quais associações entre o valor do lugar (em
termos de saúde, social, econômico e ambiental) e suas diferentes qualidades. Buscou ainda demostrar quais
dessas associações são mais fortes, fracas e negativas. Carmona (2019), encontrou associação positiva muito
forte entre o valor do lugar (em todas as esferas analisadas) e seis qualidades que, segundo ele, são altamente
desejáveis, bastante tangíveis, objetivas e mensuráveis: o verde no ambiente construído (presença de árvores
e grama, água e espaço aberto); diversidade de usos do solo; baixos níveis de tráfego; facilidade de locomoção
e mobilidade dos lugares (relacionados à conectividade das ruas e à qualidade do espaço público local); o uso
de padrões de desenvolvimento mais compactos (menos amplos e fragmentados); e conexão conveniente para
uma boa rede de transporte público.
No sentido de aprofundar a relação entre o domicílio do idoso e a oferta de verde no espaço urbano, além do
mapa de arborização por domicílio do idoso apresentado na Figura 3, foi elaborado um mapa que relaciona o
domicílio do idoso à oferta de áreas verdes de lazer por bairros em Florianópolis. Para cálculo do índice de área
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verde de lazer (IAVL) por domicílio do idoso, apresentado na Figura 5, foi considerada a metragem quadrada
das poligonais que envolvem as áreas verdes de lazer disponibilizas no mapa fornecido pelo IPUF (AYALA Fº
et al, 2018).

Figura 4: Setores mais caminhados e menos caminhados x índice de arborização por domicílio no setor
censitário. Fonte: Mapa à esquerda: Giehl, 2014, p. 183. Mapa à direita: autores, 2019.
Em um segundo momento, foi realizado o mesmo procedimento estatístico de correlação (correlação de
Pearson com 95% de significância) para identificar a influência da renda na infraestrutura urbana,
especificamente na existência de calçadas, rampa de acessibilidade, arborização e iluminação pública 3, como
mostram os gráficos da Figura 6.

3Foi

calculado o percentual de calçada, arborização e iluminação por domicílio particular permanente, tendo em vista a coleta de
dados do IBGE que possui o domicílio como referência.

213

Saúde, Bem-Estar e Meio Ambiente

Figura 5: Índice de área verde de lazer por domicílio do idoso. Fonte: autores, 2019.
Quanto a renda, a correlação com a infraestrutura do entorno é maior com a existência de iluminação pública,
do que com a existência de calçadas, rampas e arborização no entorno da residência.
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Figura 6: Relação da renda com iluminação pública, calçadas, rampa e arborização por domicílio. Fonte:
autores, 2019.
Os testes resultaram em correlações positivas moderadas entre renda per capita e existência de calçada (pvalor <0,01 e cor=0.56), correlação fraca entre renda e existência de rampa para acessibilidade (p-valor <0,01
e cor=0.38) e existência de arborização (p-valor <0,01 e cor=0,33). Salienta-se que a construção de calçada e
rampa de acessibilidade em frente ao domicílio é de responsabilidade do proprietário, conforme legislação
municipal de Florianópolis, por isso, a análise da renda é significante. Já em relação a iluminação pública a
correlação é desprezível (p-valor <0,01 cor=0,24).
Estes resultados mostram que a renda da população interfere na infraestrutura básica não ofertada pelo estado,
principalmente nas condições de acessibilidade no que se refere a presença de calçada, cuja interferência do
estado, neste caso é apenas o de fiscalizar. Quando se analisa, em específico, a situação da infraestrutura do
entorno residencial do idoso com relação à renda, a correlação é positiva moderada para todos os indicadores
analisados (existência de iluminação pública, pavimentação, calçada, arborização, inexistência de lixo no
logradouro público e esgoto à céu aberto) com exceção da presença de rampa para cadeirante.
A presença de rampa, elemento essencial para eliminação de barreiras no intuito de promover um
deslocamento acessível, principalmente para cadeirantes, é baixa tanto nos setores de maior renda quando no
de menor renda, tanto quando se analisa o entorno residencial da população em geral, quanto quando se
analisa apenas o entrono residencial da população com mais de 60 anos. Neste caso, acredita-se que ainda
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não existe a consciência da responsabilidade do proprietário do imóvel nas condições de acessibilidade da via.
A arborização viária também é baixa tanto nos setores censitários de maior, quanto nos de menor renda, a
correlação positiva fraca entre renda e arborização também permite observar que a falta de interesse em
arborizar o entrono residencial independe da renda da população.
No que se refere a Florianópolis, a qualidade do entrono da população idosa em termos de arborização e
presença de rampa no seu entrono, qualidades requeridas para o espaço urbano segundo Carmona (2019),
ainda deixa a desejar, independente da renda da população. Importante considerar que esta pesquisa foi
embasada em levantamentos produzidos pelo IBGE em 2010. Existe a previsão da atualização desse
levantamento em 2019, portanto, é possível que tenham ocorrido incrementos na qualidade no entorno
domiciliar da população idosa de Florianópolis. Visto que, no ínterim entre os dois levantamentos, ocorreram
alterações normativas quanto à acessibilidade dos espaços públicos.
CONCLUSÕES
Com base nos dados apresentados e buscando responder ao objetivo proposto, de promover uma análise
socioespacial da infraestrutura do entrono residencial do idoso em Florianópolis, foi possível observar que a
distribuição de idosos em Florianópolis é maior em bairros de maior renda, e aumenta conforme aumenta o
poder aquisitivo no setor censitário.
A oferta de infraestrutura básica pelo estado, como iluminação, independe da renda no município de
Florianópolis, o contrário ocorre na infraestrutura cuja responsabilidade é do proprietário, como calçada. Ainda
no âmbito da responsabilidade do proprietário, também rampa e arborização independem da renda, no entanto,
ao contrário da iluminação pública, sua presença no entrono residencial do idoso é bastante baixa. Acredita-se
que além da renda, é preciso aprofundar-se na relação da consciência do papel da população na construção
de um entorno residencial mais acessível e mais saudável do qual irão desfrutar no futuro.
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INTRODUÇÃO
No Brasil é estimado que 18,7% da população será de idosos em 2030 (IBGE, 2008). Esse crescimento rápido
acarretará um grande impacto na saúde, no mercado de trabalho e na previdência (CAVALLI e CAVALLI, 2011).
No processo de envelhecimento, pode ser observado um declínio natural na qualidade de vida dos indivíduos.
Idosos que participam de atividades físicas regulares podem retardar declínios funcionais, mantendo-se
independentes por mais tempo e, naturalmente, manter ou melhorar a saúde física e mental, e promover
contatos sociais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002).
Estudos sobre os benefícios da AF comprovam que indivíduos que mantêm um estilo de vida ativo, demonstram
menor incidência de doenças crônicas degenerativas (HOLLMANN et al., 2007; NELSON et al., 2007; LIMA –
COSTA et al., 2009; MESQUITA; JORGE, 2010; FRANCISCO et al., 2010; KOTANI et al., 2012); melhora na
capacidade funcional (MIYASIKE – SILVA et al., 2003); apresentam um incremento na resistência a patologias
(BENEDETTI et al., 2008); e redução dos níveis de obesidade (BENEDETTI et al., 2008; FREITAS; HADDAD;
VELÁSQUEZ – MELÉNDEZ, 2009).
A prática de atividades físicas, quando trabalhadas em grupo, proporciona a possibilidade de socialização,
influenciando a autoestima (MEURER, BENEDETTI, MAZO 2009) e menor probabilidade de depressão (MAZO
et al., 2005; LEE et al., 2012). Diversos fatores podem ser determinantes a prática de AF (JONES, 2003).
Quando os fatores influenciam de maneira a dificultar a prática de AF, são denominados de barreiras e quando
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motivam a prática são chamados de facilitadores (SALMON et al., 2003). A identificação das principais barreiras
pode ser uma estratégia para minimizar a inatividade física de idosos.
Em estudos nesta área no Brasil, Austrália, Estados Unidos e Canadá, as principais barreiras relatadas foram
o fato de o indivíduo possuir lesões ou incapacidade física (BOOTH et al., 2002; COHEN-MANSFIELD et al.
2003; HIRAYAMA, 2006; REICHERT et al. 2007; REIS et al. 2008; GOBBI et al. 2008; NASCIMENTO et al.
2008; BRAZAO et al. 2009; BARROS et al. 2013); falta de motivação (COHEN-MANSFIELD et al. 2003); falta
de tempo (COHEN-MANSFIELD et al. 2003; REICHERT et al. 2007; ARROYO e BARROSO 2012); falta de
companhia (BOOTH et al., 2002; REICHERT et al. 2007); falta de dinheiro (REICHERT et al. 2007; GOBBI et
al. 2008;); o clima desfavorável (HIRAYAMA, 2006; REIS et al. 2008; BJORNSDOTTIR et al. 2012).
Sendo assim, o objetivo deste estudo é investigar as barreiras percebidas por idosos a prática de AF de um
programa universitário da cidade de Pelotas/RS que oferece diversas oficinas e grupos de convivência, onde o
foco de atenção não é a prática de AF.
METODOLOGIA
Este estudo possui um delineamento do tipo descritivo de corte transversal. A população foi composta por
mulheres idosas com 60 anos ou mais participantes do programa universitário Centro de Extensão em Atenção
à Terceira Idade (CETRES), vinculado a Universidade Católica de Pelotas, UCPEL/RS. A amostra foi composta
por 55 mulheres participantes do programa CETRES. As idosas que concordaram em participar da pesquisa,
assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido. As entrevistas ocorreram durante quatro semanas no
primeiro semestre de 2019. A coleta dos dados foi realizada utilizando os seguintes instrumentos na ordem da
etapa 1, 2 e 3:
Etapa 1: Ficha sócio demográfica e econômica (Adaptada e reformulada pelo Grupo de Pesquisa em Estudos
Sociológicos em Educação Física e Esporte – GPES/UFPel). Nesta análise foram contabilizados os valores
absolutos e percentuais.
Etapa 2: Questionário Internacional de Atividade Física – IPAQ adaptado para idosos (MAZO et al., 2010) foi
averiguado o nível de AF nos domínios recreação, esporte, exercício e de lazer. As pessoas que realizaram AF
por ≥150 minutos na semana foram consideradas “ativas”; e com período inferior ao mencionado acima, foram
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consideradas “inativas”.
Etapa 3: Para identificar as barreiras que dificultavam ou impediam a prática de atividade física de idosos, foi
utilizado o Questionário de Barreiras à Prática de Atividade Física para Idosos (QBPAFI) na versão adaptada
por Hirayama (2006), Quadro 1, a partir de um instrumento desenvolvido por Booth, Baumann e Owen (2002)
em idosos australianos. O QBPAFI é composto por 22 barreiras, sendo a resposta “nunca” referente à ausência
de barreira; e as demais pontuações da escala referiram-se a presença de barreiras.
Barreiras
Físico

Psicológico de Motivação

Minha saúde é muito ruim.

Preciso descansar e relaxar no meu tempo livre.

Doença/Lesão/Incapacidade.

Sou muito preguiçoso (a) ou desmotivado.

Não tenho energia.

Não conseguiria dar continuidade ou desistiria logo.

Tenho medo de me machucar, cair.
Experiências desagradáveis com exercício.

Psicológico Pessoal

Tenho incontinência urinária.

Sou muito tímido (a) ou encabulado.
Não gosto de Atividade física.

Externo

Estou muito gordo (a) ou muito magro.

Não tenho tempo livre suficiente.
Falta de Companhia.

Psicológico de Crença

Falta de dinheiro.

Já suficientemente ativo.

Não existem instalações adequadas perto de casa.

Sou velho demais.

Não tenho roupas ou equipamentos adequados.

Não acredito que AF faça bem.

Sinto falta de Segurança no ambiente.
O clima é desfavorável.

Quadro 1: Descrição das barreiras por domínios de acordo com Hirayama et al., 2006.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Quanto à caracterização sócia demográfica e econômica em relação à faixa etária, 20 idosas possuíam idade
entre 65 e 69 anos (36,4%), e 14 idosas tinham idade entre 70 e 74 anos (25,4%). Em relação à escolaridade
65,5% das idosas possuíam o Ensino Fundamental completo ou incompleto. A maioria das idosas era
aposentada (67,3%); 83,6%, ganhavam até três salários-mínimos; 83,6% eram de etnia branca; 50,9% casadas,
92.7% das idosas apresentava até duas doenças, sendo a hipertensão a mais citada (52,7%) seguida de
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diabetes (18,2%).
Quanto à análise dos níveis de AF 54,5% foram consideradas ativas e 45,5% inativas.
Domínios

Frequência média

Externos

25,4

Físicos

18,7

Psicológico de motivação

26,0

Psicológico de pessoal

18,0

Psicológico de crença

3,0

Tabela 1: Frequência média por domínios de acordo com Hirayama et al., 2006.
Na Tabela 1, no que diz respeito às barreiras para a prática de atividades físicas relatadas pelas idosas,
verificou-se que os domínios de maior frequência são os psicológicos de motivação e externos, e menor o de
domínio psicológico de crença.
Na Tabela 2 observa-se que algumas barreiras não foram percebidas ou não tiveram relevância para as idosas
ativas e inativas, entre elas, a barreira “sou velha demais”, podendo dar a entender que as idosas possuem
uma nova visão da velhice deixando de lado o conceito de que ser velho é estar doente, depressivo, sozinho,
e, portanto, devem buscar meios para uma vida saudável.
Outra barreira não percebida pelas idosas foi “não acredito que atividade física faça bem”, onde é possível
inferir que conforme indicam Coll, Amorim e Hallal (2010) a divulgação da mídia influencia na mudança de
comportamento relacionada à prática regular de AF. As barreiras mais detectadas pelas senhoras ativas foram:
clima desfavorável (n=15); falta de tempo livre suficiente (n=12); necessidade de descanso e relaxamento no
tempo livre (n = 7); e doença/lesão/incapacidade (n=7).
Por outro lado, barreiras percebidas pelas idosas inativas foram: clima desfavorável (n = 13); preguiça ou
desmotivação (n = 13); falta de tempo livre suficiente (n = 12); medo de se machucar, cair (n= 10); necessidade
de descanso e relaxamento no tempo livre; e inexistência de instalações adequadas perto da
residência/moradia (n = 9); desgosto pela atividade física; falta de dinheiro; falta de perseverança e desistência
eminente; timidez ou encabulado (n=8). Observando as barreiras mais detectadas pelos indivíduos envolvidos
no presente estudo, percebe-se maior evidência das barreiras relacionadas aos domínios externos.
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Domínios Barreiras

Ativas

Inativas

Total

n = 30

n = 25

n =55

n

%

n

%

n

%

Minha saúde é muito ruim.

2

6,7

5

20,0

7

12,7

Doença/Lesão/Incapacidade.

7 23,3

7

28,0

14 25,5

Não tenho energia.

0

5

20,0

5

Tenho medo de me machucar, cair.

4 13,3 10 40,0

14 25,5

Experiências desagradáveis com exercício.

5 16,7

6

24,0

11 20,0

Tenho incontinência urinária.

3 10,0

2

8,0

Sou muito tímido (a) ou encabulado.

6 20,0

8

32,0

14 25,5

Não gosto de Atividade física.

2

6,7

8

32,0

10 18,2

Estou muito gordo (a) ou muito magro.

1

3,3

2

8,0

3

5,5

Já suficientemente ativo.

2

6,7

1

4,0

3

5,5

Sou velho demais.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Não acredito que AF faça bem.

0

0,0

0

0,0

0

0,0

Preciso descansar e relaxar no meu tempo livre.

7 23,3

9

36,0

16 29,1

Sou muito preguiçoso (a) ou desmotivado.

1

3,3 13 52,0

14 25,5

Não conseguiria dar continuidade ou desistiria logo.

3 10,0

32,0

11 20,0

Não tenho tempo livre suficiente.

12 40,0 12 48,0

24 43,6

Falta de Companhia.

1

3,3

5

20,0

6 10,9

Falta de dinheiro.

3 10,0

8

32,0

11 20,0

Não existem instalações adequadas perto de casa.

2

6,7

9

36,0

11 20,0

Não tenho roupas ou equipamentos adequados.

0

0,0

1

4,0

Sinto falta de Segurança no ambiente.

4 13,3

7

28,0

11 20,0

O clima é desfavorável.

15 50,0 13 52,0

28 50,9

0,0

8

5

1

9,1

9,1

1,8

Tabela 2 – Barreiras percebidas por idosas ativas e inativas.
Fatores climáticos desfavoráveis, segundo Cohen-Mansfield et al. (2003), pode ser considerado um fator que
desmotiva a prática de AF. Aliado a isso, o desconhecimento de alternativas para driblar as variações térmicas
pode agravar a queda no desempenho da atividade ou até mesmo causar alguma lesão física. Esta barreira
está diretamente relacionada ao clima subtropical úmido do estado do Rio Grande do Sul. Este clima influencia
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na realização de atividades físicas em relação a temperaturas e chuvas (SILVA, SPINELLI, FIOREZE, 2011).
Com relação às barreiras de domínios externos, vale destacar “não tenho tempo livre suficiente” percebido por
43,6% dos indivíduos da amostra. Está diretamente relacionado às atividades da vida diária ou até mesmo aos
cuidados despendidos ao cônjuge que não mais apresenta condição de independência e requer atenção
(CARDOSO, 2008). A investigação de Arroyo e Barroso (2012) determinou que a falta de tempo poderia estar
relacionada à falta de programas ou locais apropriados próximos de suas residências, requerendo muito tempo
de deslocamento e impossibilitando, portanto, a prática de AF. A inexistência de locais públicos e em bom
estado de conservação para a demanda da população em geral, que permitam a prática de atividades físicas
regulares foram apontados no estudo de Silva, Silva e Amorim (2011) como problemas de políticas públicas na
área de lazer.
A barreira “tenho medo de me machucar, cair”, apontada por 25,5% das idosas, está diretamente relacionada
à perda das capacidades funcionais (GOBBI, VILLAR, ZAGO, 2005). Dessa maneira, a orientação ao idoso
quanto à maneira segura de realizar AF pode se apresentar como um subsídio positivo, assim como, cidades
com ambientes seguros e adequados para a prática parece ser benéfico (SALVADOR, FLORINDO, REIS,
COSTA, 2009).
CONCLUSÕES
Ainda que todas as idosas do estudo demonstram ter consciência de que praticar AF regularmente é benéfico
à saúde, observou-se que as idosas inativas perceberam um maior número de barreiras que pode dificultar a
realização de exercícios físicos. As principais barreiras percebidas pelas idosas estão diretamente relacionadas
ao domínio externo e o psicológico de motivação. No domínio externo as senhoras apontaram o “clima
desfavorável” e “não tenho tempo livre suficiente”; no domínio psicológico de motivação as idosas identificaram
como principal barreira “preciso descansar e relaxar no meu tempo livre”. Essas barreiras estão diretamente
relacionadas a insuficiência de locais adequados e com estrutura suficiente, bem como não serem próximos da
residência das idosas impedindo de realizarem AF regularmente.
Os órgãos governamentais deveriam primar pela elaboração de estratégias para minimizar as barreiras
arquitetônicas e aumentar o número de programas gratuitos de atividades físicas para a população em geral.
Maior empenho e intervenção por parte dos órgãos públicos e privados, se fazem necessárias na busca de
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maior adesão dos idosos a programas que conscientizem para a adoção de comportamentos e hábitos
saudáveis de vida diária, favorecendo a melhor qualidade de vida da população.
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INTRODUÇÃO
A vida urbana, que remotamente foi sinônimo de satisfação e bem-estar, vem sendo transformada
gradualmente. A ampliação espacial das cidades, que ocorreu de forma desordenada e sem planejamento
ambiental, gerou problemas de ordem ecossistêmica. Tais transformações, por vezes, ocasionam perdas na
qualidade de vida dos moradores urbanos. Dessa forma, um novo enfoque tem sido dado à qualidade de vida
urbana através do uso de indicadores de qualidade ambiental.
Qualidade de vida é um conceito subjetivo e relativo, mas também pode ser visto como desnecessária quando
analisado pela sua obviedade (HERCULANO, 2000). O caráter subjetivo do conceito de qualidade de vida e a
baixa disseminação do conceito de qualidade ambiental dificultam uma conceituação precisa para o
entendimento de ambos e, consequentemente, prejudicam a consideração desses conceitos no planejamento
e na gestão das cidades.
Para a OMS (Organização Mundial da Saúde) a definição de qualidade de vida é “a percepção que um indivíduo
tem sobre a sua posição na vida, dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido
e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações” (THE WHOQOL GROUP, 1995).
Trata-se de um conceito bastante amplo que aborda questões de saúde psicológica, física, relações sociais e
crenças pessoais relacionados à percepção individual da qualidade de vida. Já para Nahas (2004), o conceito
de qualidade de vida urbana reporta-se ao meio urbano e às cidades, e sua mensuração requer a inclusão da
avaliação da qualidade ambiental a partir de aspectos socioambientais relacionados ao meio urbano.
A busca por definições mais claras e pela delimitação entre esses conceitos ainda representa uma lacuna do
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conhecimento. Dessa forma, o objetivo principal é contribuir para a consolidação dos conceitos de qualidade
de vida urbana e de qualidade ambiental no contexto do ambiente urbano. Como objetivo secundário, este
artigo buscará identificar os indicadores de qualidade ambiental definidos pelo Painel Nacional de Indicadores
Ambientais (PNIA) que podem auxiliar na avaliação da qualidade de vida urbana.
METODOLOGIA
Tendo em vista a lacuna do conhecimento explicitada, fez-se uma análise de artigos publicados em bases de
dados para possibilitar uma maior abrangência na análise dos conceitos de qualidade de vida urbana e
qualidade ambiental. A partir disso, foram selecionadas as bases de dados do Portal de Periódicos Capes e
Research Gate, por sua abrangência e acessibilidade. Foram realizadas pesquisas de busca com os termos
“qualidade ambiental and qualidade de vida urbana”. Dos resultados obtidos foram selecionados os trabalhos
revisados por pares e, por conseguinte, feita a revisão bibliográfica sistemática a fim de delimitar a bibliografia
a ser analisada. A partir da revisão de literatura também foram identificados os indicadores de qualidade
ambiental definidos pelo PNIA.
Qualidade de Vida Urbana
A qualidade de vida urbana tem sido uma preocupação constante nos últimos anos, visto suas consequências
sobre a vida dos moradores das cidades. Sua importância emergiu a partir da década de 60 em função do
crescimento urbano desordenado e pela ampliação das desigualdades na distribuição de bens e serviços à
população, seguidos da degradação ambiental (NAHAS, 2009).
Nahas et al. (SD, p. 2) afirmam que o conceito de qualidade de vida urbana é construído “a partir dos conceitos
de bem-estar social, qualidade de vida, qualidade ambiental, pobreza, desigualdades sociais, exclusão social,
vulnerabilidade social, desenvolvimento sustentável e sustentabilidade”. Nessa mesma argumentação, Sposati
(2000) considera que a qualidade de vida envolve a qualidade e a democratização dos acessos quando há uma
melhor redistribuição da riqueza social e tecnológica entre a população, garantia de um ambiente respeitoso ao
homem e à natureza com baixo grau de degradação e precariedade.
Herculano (2000) sugere que a qualidade de vida é um conceito em que a questão ambiental se agregue aos
itens já mensurados pelo IDH (Índice de Desenvolvimento Urbano), como educação, longevidade e renda, além
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da gestão territorial que assegure água e ar limpos, alimentos saudáveis e preservação de ecossistemas
naturais.
Percebe-se, portanto, nas definições das autoras, os três elementos que, para Nahas et. al (SD) são
fundamentais na mensuração da qualidade de vida urbana:
a)

Equidade no acesso a bens e recursos públicos urbanos;

b)

Qualidade ambiental a partir de aspectos sócio ambientais vinculados ao ambiente urbano;

c)

Sustentabilidade relacionada à produção de elementos para o desenvolvimento humano.

Herculano (2000) e Nahas et al. (SD) concordam que para mensurar a qualidade de vida de um lugar é preciso
examinar os recursos disponíveis para satisfazer as necessidades de determinado grupo social, como as
condições materiais e físicas oferecidas, os deslocamentos da população para acessar tais ofertas e a avaliação
de graus de satisfação.
A partir desses autores, a qualidade de vida urbana será entendida neste trabalho, em seu sentido mais amplo,
como os fatores capazes de melhorar o bem-estar das pessoas, os quais incluem o equilíbrio entre os aspectos
ambientais, sociais, culturais e econômicos. Assim, a qualidade de vida deverá ser norteada pela equidade de
acessos a serviços, à sustentabilidade e à qualidade ambiental no que tange ao ambiente urbano e a sua
democratização.
Qualidade Ambiental
O conceito de qualidade ambiental está relacionado a um conceito maior que é a qualidade de vida, sendo um
importante subsídio ao planejamento urbano (MINAKI e AMORIM, 2007). Essa incorporação da qualidade
ambiental implicou em novos dimensionamentos da qualidade de vida, pois vinculou-se ao desenvolvimento
sustentável em função de os problemas ambientais atingirem diretamente a qualidade de vida da população
(NAHAS, 2009).
A qualidade ambiental pode ser entendida como “as condições ótimas que regem o comportamento do espaço
habitável em termos de conforto associado às dimensões espaciais, ecológica, biológica, econômico-produtiva,
sociocultural, tipológica, tecnológica e estética” (LUENGO, 1998, p.1). A interação dessas variáveis permite o
desenvolvimento de um habitat saudável e satisfatório do ponto de vista sustentável para a vida humana, e,
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portanto, produto da qualidade ambiental (LUENGO, 1998).
A qualidade ambiental, fruto da percepção humana, e, portanto, subjetiva, é a organização dos elementos
naturais e artificiais que possibilitam o gosto ou o repúdio ao ambiente, sendo uma questão de gosto, estética
e de funcionalidade que passa pela organicidade do espaço urbano (GOMES e SOARES, 2004). Já Minaki e
Amorim (2007) destacam que devido à amplitude de variáveis que a qualidade ambiental aborda, ela pode ser
identificada a partir de enfoques objetivos e subjetivos, sendo o primeiro mais apropriado para o
desenvolvimento que se fará da qualidade ambiental urbana.
Nas definições expostas nota-se a abrangência do conceito da qualidade ambiental, o que explicita um misto
de convergências e divergências de pensamentos entre os autores. A convergência de opiniões é vista nas
afirmações relativas aos elementos naturais e artificiais capazes de tornar o ambiente habitável em termos de
conforto, os quais suprem as necessidades humanas. Já as divergências são evidenciadas quanto à sua
percepção, quando Gomes e Soares (2004) se referem à qualidade ambiental apenas como algo subjetivo e
Minaki e Amorim (2007) como uma perspectiva objetiva e subjetiva.
De toda forma, por qualidade ambiental, adota-se aqui a definição da combinação espacial dos componentes
naturais e artificiais que tornam o ambiente confortável, habitável, funcional e sustentável, capaz de suprir as
necessidades fisiológicas e psicológicas da população, o qual permite um ambiente urbano favorável ao
desenvolvimento de atividades e à qualidade de vida.
Indicadores de Qualidade Ambiental
Para elucidar a temática dos indicadores de qualidade ambiental foram utilizadas aqui apenas as contribuições
do Painel Nacional de Indicadores Ambientais (PNIA) do Ministério do Meio Ambiente, por ter sido considerado
um material relevante para a contribuição deste tema no âmbito da pesquisa brasileira.
O indicador ambiental é uma variável qualitativa ou quantitativa que pode mensurar ou descrever informações
pontuais no tempo e no espaço e que permite o acompanhamento dinâmico da realidade (PNIA, 2014). O PNIA
ainda aborda que os indicadores ambientais devem responder a três funções: a científica, a qual avalia o estado
do meio ambiente; a política, que avalia o desempenho das políticas públicas e permite evitar o desperdício de
recursos públicos; e a função social, que incentiva a responsabilidade ambiental dos atores sociais. Os
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indicadores ambientais podem ser estruturados em categorias de acordo com sua relação. É a chamada
classificação PER – pressão, estado e resposta – que pode ser direta ou indireta: i) indicador de pressão:
pressão das atividades humanas sobre o meio ambiente; ii) indicador de estado: caracterização do meio
ambiente em função dessas pressões humanas; iii) indicador de resposta: dadas pela sociedade para reverter
ou controlar os problemas ambientais identificados (PNIA, 2014).
O PNIA é estruturado em 8 temas e 31 subtemas da área ambiental, sendo composto por 34 indicadores
ambientais (PNIA, 2014) e entre eles o tema da Qualidade Ambiental. Na Figura 1 são apresentados os
indicadores que compõe o PNIA de acordo com o tema da Qualidade Ambiental (QUA).

Figura 1: Indicadores de Qualidade Ambiental. Fonte: PNIA (2014) adaptado pelos autores.
A fim de identificar os principais dados e objetivos dos indicadores ambientais responsáveis pela qualidade de vida, foi
elaborado um quadro simplificado com base nas fichas-síntese elaboradas pelo PNIA (2014 p. 51).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O caráter subjetivo da qualidade de vida, no que se refere às percepções individuais, aumenta a complexidade
para uma conceituação mais precisa do seu significado. De toda forma, parece haver alguma convergência de
pensamentos entre os estudiosos do assunto. Fatores de equidade no acesso aos recursos públicos, ao
ambiente urbano e ambiental e aos aspectos econômicos e sociais são citados como elementos capazes de
melhorar o bem-estar das pessoas e, por consequência, a qualidade de vida.
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A qualidade ambiental, por sua vez, é definida como um componente da qualidade de vida podendo ser avaliada
como algo subjetivo e objetivo. Tendo em vista que a mesma deve suprir as necessidades humanas, tanto
fisiológicas quanto psicológicas, a qualidade ambiental abrange elementos naturais e artificiais que devem
favorecer o desenvolvimento de atividades no ambiente urbano. A qualidade ambiental, ou a falta dela, motivou
a produção de indicadores ambientais, que podem ser objetivos ou subjetivos. Os indicadores objetivos estão
relacionados aos padrões de vida e parecem ser mais fáceis de mensurar; enquanto os indicadores subjetivos,
integrantes da percepção da qualidade de vida dos indivíduos, parecem ser mais complexos.

Figura 2: Indicadores ambientais. Fonte: PNIA (2014) adaptado pelos autores
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Analisando-se os indicadores de qualidade ambiental sugeridos pelo PNIA, pode-se afirmar que são elementos
fundamentais para a administração pública e ambiental, pois são instrumentos capazes de interferir
positivamente nas esferas de governo. Nota-se, portanto, que há uma preocupação evidente com a distribuição
e acesso aos serviços públicos. E, por outro lado, uma deficiência nos conteúdos relacionados às áreas verdes
e espaços abertos urbanos, bem como a percepção individual da população.
CONCLUSÕES
Recentemente a qualidade ambiental tornou-se um assunto relevante para a qualidade de vida urbana em face
à expansão das cidades que contribuíram com a degradação do meio ambiente. Por esse motivo, a qualidade
ambiental integra uma condição relevante para a mensuração da qualidade de vida. Nesse sentido, os
indicadores de qualidade ambiental, que são instrumentos capazes de identificar as carências de determinados
locais, podem, ainda, funcionar como ferramentas auxiliares nas escolhas de áreas prioritárias para a
intervenção dos governos e planejadores na busca pela qualidade de vida.
Pretendeu-se com este trabalho iniciar uma consolidação dos conceitos de qualidade de vida e qualidade
ambiental, visto que não há uma definição clara e precisa desses conceitos na literatura. Também foi possível
identificar alguns indicadores de qualidade ambiental, sugeridos pelo PNIA, responsáveis pela obtenção da
qualidade de vida da população no ambiente urbano, em virtude de que o bem-estar social das pessoas está
implicado nas condições do meio ambiente.
Desse modo, compreende-se que há necessidade de um modelo de desenvolvimento socioambiental
associado ao meio urbano capaz de estreitar as disparidades entre as classes sociais e os acessos aos
recursos públicos. Entende-se que a qualidade de vida e a qualidade ambiental são fundamentais para o bemestar humano e que os indicadores de qualidade podem auxiliar na elaboração de políticas públicas, no
planejamento e na gestão das cidades buscando promover uma maior equidade entre a população.
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INTRODUÇÃO
A percepção ambiental dos espaços construídos traz consigo diversos fatores determinantes para a forma como
o usuário interage com o ambiente, exigindo das capacidades cognitivas uma ampla gama de interpretação dos
signos. No campo da formação da imagem, a cor pode assumir um papel fundamental como elemento visual
marcante e norteador no espaço público quando congruente com demais componentes.
‘A força de uma imagem aumenta quando o elemento marcante coincide com uma associação. Se o edifício
em causa é cenário de um acontecimento histórico ou se a porta notavelmente colorida é a da nossa própria
casa, torna-se, de fato, um elemento marcante. [...] [se pretendemos tornar nosso ambiente significativo temos
necessidade de uma tal coincidência de associação e imaginabilidade.]’ (Lynch, 1989, p. 114).

Para os idosos alguns sentidos necessários para a interpretação do ambiente são naturalmente prejudicados
com o declínio das capacidades biológicas ao longo do tempo. Arking apud Hazin (2012) destaca que o
envelhecimento é um processo cronológico, degenerativo e progressivo que ocorre em todos os seres vivos
em maiores e menores proporções. Nesse cenário a população idosa enfrenta maiores desafios nos ambientes
construídos provenientes do envelhecimento biológico, psicológico e social.
Perracini (2013) evidencia que o envelhecimento biológico traz uma série de mudanças na forma que o idoso
se relaciona com o ambiente, existindo uma variabilidade nas mudanças fisiológicas conforme o tempo, funções
e estruturas corpóreas. Nesse sentido, este trabalho justifica-se pela necessidade de entender como os idosos
percebem a cor, e pela detecção do déficit de embasamentos teóricos relacionados a este tema.
A percepção da cor proporcionada pelo estímulo visual e resposta na relação ambiente-comportamento é
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diversificada nos idosos. Barros e Pessoa (2012) apontam que o processo visual é complexo e compreende
diferentes tributos visuais até que ocorra a formação da informação cromática nas áreas do córtex cerebral.
Com o envelhecimento diversas alterações sensoriais são comprometidas. Perracini (2013, p.1840) elenca-as
nos seguintes tópicos através de tabela: visão; audição e sistema vestibular; paladar; olfato; teto e
propriocepção. Para efeitos de compreensão da percepção da cor apontamos as alterações relativas à visão
conforme tabela 01.
Alterações da visão com o envelhecimento

Consequências em relação ao ambiente

- Diminuição da acuidade visual.

- Detalhes podem passar despercebidos, como degraus,

- Diminuição do campo visual periférico

objetos no chão, fios de telefone entre outros.

- Lentidão na adaptação ao claro-escuro.

- Dificuldade com letras pequenas, como lista telefônica, bulas

- Diminuição na acomodação.

de remédio e controles remotos.

- Diminuição na noção de profundidade.

- Em refeitórios, especial dificuldade em servir-se. É comum

- Diminuição na discriminação de cores.

esbarrar em pessoas e quinas e pés de móveis.

- Diminuição na capacidade de se adaptar

- Dificuldade com entroncamento de corredores, com o

ao ofuscamento.

acesso a cadeiras e poltronas em refeitórios e salas.
- Risco de queda durante a noite.
- Dificuldade com excesso de luminosidade entrando pela
janela ou porta.
- Dificuldade em andar em ambientes com sombras.
Instabilidade corporal ao entrar e sair de ambientes mais
claros para os mais escuros e vice-versa.
- Dificuldade em seguir pistas sensoriais mal sinalizadas
(posição e tamanho das letras e números)
nas portas ou em quadros de aviso.
- Dificuldade com pisos desenhados, degraus e escadas,
assim como em ambientes com excesso de
padronagens (cortinas, toalhas de mesa, sofás e poltronas).
- Desorientação em ambientes com cores monocromáticas
(banheiro em uma única cor de piso,
azulejo e bacia/pia).

Tabela 01: Fonte: Perracini, 2013, adaptado pelo autor (2019, grifo do autor).
O objetivo deste trabalho é fazer uma revisão bibliográfica das relações de percepção da cor pela população
idosa, englobando pessoas a partir de 60 anos, classificação etária adotada pelas Nações Unidas, com os
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ambientes construídos.
Pôde-se observar, portanto, que as alterações na visão são diversas, mas que o uso apropriado de cores pode
auxiliar para a percepção e orientação dos elementos e objetos nos ambientes. Nesse sentido, pode-se
perguntar: quais mudanças fisiológicas ocorrem nos idosos? como os idosos percebem as cores? O que as
cores causam em ambientes vivenciados por idosos?
METODOLOGIA
O método abordado neste trabalho é revisão da literatura. De modo geral, este método consiste em uma
metodologia fundamentada em livros, artigos, dissertações e teses. Na presente pesquisa utilizou-se as
bibliografias de Lynch, Farina, Perez, Bastos (2006) e Bamz (1980)e foram adotadas as ferramentas de buscas
on-line de websites que possibilitem resultados amplos como: periódicos, Google Acadêmico e Scielo, com
acessos no mês de julho de 2019 para buscas de estudos específicos acerca do tema. Este trabalho possui
caráter de pesquisa multidisciplinar, e quanto ao tipo de revisão de literatura o trabalho caracteriza-se como
revisão integrativa, no qual integra resultados de pesquisas anteriores. Nesse sentido, o presente trabalho
procura reunir dados de diferentes literaturas para preencher a lacuna de conhecimento, detectada pelos
autores, sobre como a cor afeta a percepção do idoso. A metodologia consistiu em cinco etapas distintas:
A primeira foi a identificação do foco, no qual definiu-se o tema a ser trabalhado. Neste caso, as palavras-chave
escolhidas foram: percepção ambiental; gerontologia e cor; psicologia da cor, cognição do idoso e percepção
visual. A segunda etapa consistiu no estabelecimento de critérios para a seleção dos autores, pois para realizar
a integração dos temas é necessário que os autores possuam áreas que dialoguem e que se complementem.
Os critérios de inclusão e exclusão de autores foram baseados na escolha de estudos que tratam diretamente
dos temas definidos na etapa anterior. A terceira etapa abrangeu a escolha de informações a serem extraídas
dos autores e as informações coletadas foram: a relação da cor e seus efeitos no ambiente construído, a partir
da perspectiva do idoso, focando em resultados que expressem relações diretas com o objetivo levantado. Já
a quarta etapa compreendeu a análise e interpretação da bibliografia, de forma crítica e concisa para que atinja
o objetivo proposto.
Por fim, a última etapa é a apresentação da revisão, com o intuito de reunir e sintetizar as evidências coletadas
na literatura e divulgar o resultado produzido. Posteriormente, será produzido um artigo completo com todas as
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evidências e resultados encontrados.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para o entendimento da percepção da cor pelo idoso, devemos atentar às mudanças fisiológicas naturais que
ocorrem no olho humano com o passar do tempo. É importante destacar que em função do tema e objetivo
dessa revisão abordaremos aspectos gerais fisiológicos relativos ao olho, órgão principal para a visão e
consequentemente recepção das informações cromáticas. As anomalias relacionadas a visão e alterações em
função da idade biológica nos demais componentes da estrutura do sistema visual – sistema neurofisiológico,
não serão abordadas, embora apontadas na bibliografia.
Arking (2008) aponta que com as alterações nas proteínas do cristalino - lente dos olhos localizada entre a íris
e o humor vítreo (figura 1) – estão relacionadas com a diminuição da acuidade visual. “À medida que o indivíduo
envelhece, o cristalino vai perdendo sua elasticidade, tornando-se rígido e relativamente sólido” (Farina, Perez
e Bastos, 2006, p.49). Uma pesquisa realizada pelo psicólogo Bamz (1980) evidencia a preferência das cores
aliada ao fator idade. De acordo com Farina, Perez e Bastos (2006) os resultados foram eficazes no campo
mercadológico. Para a faixa etária a partir dos 60 anos encontrou a cor roxa relacionando-a a “idade do saber,
da experiência e da benevolência”. Ë constatado que o “[...] o cristalino do olho humano vai se tornando amarelo
com o decorres dos anos. Uma criança absorve 10% da luz azul, enquanto um ancião absorve cerca de 57%.”
(Farina, Perez e Bastos, 2006, p.89). Conclui assim que as cores preferidas pelos adultos idosos são as de
tonalidades escuras.

Figura 1: O olho humano. Fonte: Silveira, 2015.
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Farina (2006) destaca que embora não haja uma comprovação fisiológica sobre o efeito da cor, há pesquisas
que ressaltam reações químicas estimuladas pela mesma. Um exemplo, é o trabalho de Fére (1960) apud
Farina (2006) que afirma que a luz colorida possibilita maior fluxo sanguíneo e aumenta assim a força muscular.
De maneira geral Heller (2014) evidencia que as cores vermelha e azul se destacam pois estão associadas a
sensação de paixão e tranquilidade respectivamente.
Outras pesquisas apontadas por Farina revelam que o vermelho altera a pressão arterial, modificando o ritmo
cardíaco e está cor está ligada a sensação de excitação, pois o vermelho altera a o ramo simpático do sistema
neurovegetativo. Outro fator importante é o grau de visibilidade pelo idoso em relação a cor. Tons de vermelho,
laranja, dentre outras cores quentes, são mais visíveis e estão atreladas a mobilidade e ação.
O azul é percebido de maneira contrária ao vermelho, pois diminui o ritmo cardíaco e a respiração, alterando
assim o ramo parassimpático do sistema neurovegetativo. Esse sistema está relacionado com as funções que
ocorrem abaixo do limiar da consciência e constituem toda rede de nervos e fibras, no qual o corpo e os órgãos
são controlados (FARINA, 2006).
De acordo com Costa (2011), os idosos diminuem a capacidade de percepção de cores frias. Essas cores
possibilitam sensações como: repouso, frescor e relaxamento. Os estudos de Bamz também encontram a
preferência ao azul para adultos idosos. Entretanto, Costa (2011) enfatiza que as cores frias (azul e verde),
apesar de terem preferência e possibilitarem tranquilidade e calma, não são comumente visualizadas pelos
idosos, ou são visualizadas com dificuldade.
Em uma pesquisa que versa sobre a percepção de salas residenciais por idosos, Paiva (2018) salienta que as
cores devem ser utilizadas com cautela, pois provocam reações psicológicas diferentes em cada indivíduo
devido a estarem vinculadas às vivências e preferências individuais desde a fase da infância. Os resultados
encontrados na pesquisa apontaram preferências para contrastes no ambiente nas verbalizações dos idosos
participantes. Além disso, foi mostrado descontentamento para ambientes com cores escuras para
revestimentos de parede, piso e mobiliário confrontando as preferências encontradas por Bamz (1980).
Contudo, devemos destacar que a pesquisa de Paiva (2018) abordou ambientes de salas residenciais apenas,
não sendo possível determinarmos de maneira concisa a rejeição às cores escuras. Além disso, a disposição
de mobiliário, dimensão espacial, revestimentos, iluminação e demais elementos de um ambiente interno
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influencia diretamente no bem-estar e aprovação pelo usuário.
CONCLUSÕES
É evidente que há avanços concretos na lacuna do conhecimento sobre como a percepção da cor afeta o idoso,
a sua influência nas emoções, saúde e bem-estar. Dentre a literatura utilizada, observou-se que a cor afeta
principalmente os estados de estimulação, relaxamento e altera também as emoções de maneira geral nos
indivíduos. Para interpretação de resultados encontrados referente ao público idoso, os estudos abordados
trabalham especificamente ambientes de terapia e instituições de cuidados especializado, proporcionando
assim, através da cor, um ambiente de bem-estar para as pessoas que utilizam esse local.
Todavia, não se encontrou estudos específicos do uso e sensações da cor no campo da Arquitetura e
Urbanismo voltados a terceira idade, com uma notada ausência do tema da cor em estudos das relações
ambiente comportamento dos espaços de uso exterior, públicos e privados, indicando ser necessário estudos
e pesquisas voltadas ao tema. A questão fundamental é a utilização da cor, e combinações cromáticas como
norteadores de melhoria da percepção e dos ambientes construídos com o viés da gerontologia.
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INTRODUÇÃO
A busca pela saúde e qualidade de vida urbana nos motiva a buscar estratégias para se alcançar o bem-estar
da população. O conceito de cidades saudáveis está diretamente ligado com qualidade de vida da população
no ambiente urbano (GALLO; BESSA, 2018). De acordo com Lefebvre, os espaços públicos possuem um
potencial de encontro e integração social. Esse potencial pode caracterizar certos tipos de iniciativas que
buscam promover a saúde das cidades, considerando a diversidade urbana. Desse modo, partir da análise dos
ritmos urbanos, a dinâmica do espaço urbano é compreendida “sob uma escala corpórea e perspectiva mais
holística” (PEREIRA, 2017).
Os espaços públicos dentro dessa perspectiva devem garantir a “vitalidade urbana” (JACOBS, 2011). Assim,
se estiverem saudáveis e prezarem pela sustentabilidade, influenciam de maneira positiva na percepção das
pessoas em relação à vida urbana, conformando assim cidades mais saudáveis, resilientes e sustentáveis
(GALLO; BESSA, 2018). Para tanto, de acordo com os autores, o “engajamento de toda comunidade” é
considerado o fator determinante para se alcançar o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
Estudar a cidade significa estar atento às iniciativas que possuem intenções reais de transformação. Assim, a
autora Adriana Sansão Fontes(2013) nos apresenta o conceito de “amabilidade urbana” como antídoto para o
estado de indiferença, hostilidade e individualismo. Desse modo, para se alcançar um ambiente mais humano
é preciso reconhecer as iniciativas que caminham lado a lado com os valores de uma cidade mais saudável e
consequentemente mais equânime.
De acordo com Jane Jacobs, observar a dinâmica da cidade é compreender as necessidades cotidianas dos
seus moradores. Além disso, a observação do cotidiano nos faz refletir sobre nossos hábitos e maneiras de
viver. Em meio a esse contexto é importante reconhecer que as iniciativas com propósitos e intenções
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transformadoras, modificam a maneira de utilização da cidade (SANSÃO FONTES, 2013).
Entretanto, de que maneira podemos encontrar alternativas que fomentem essa construção de maneira
saudável e mais justa? A partir da observação das experiências que refletem melhorias nas condições de vida
das pessoas, busca-se estratégias para a construção de cidades mais justas, diversas e democráticas. O
presente estudo busca analisar um aspecto em potencial da cidade de Pelotas, ao caracterizar a feira presencial
da Associação Bem da Terra como uma iniciativa que auxilia na construção de uma cidade saudável.
A Associação Bem da Terra tem como objetivo o incentivo das práticas de comércio justo e solidário e conta
com o apoio das Universidades – UFPel e UCPel. Essa rede tem como base os seguintes princípios: primazia
da relação entre as pessoas; remuneração e condições dignas de trabalho para os produtores; igualdade para
a tomada de decisões; e a sustentabilidade dos processos de produção, distribuição e consumo.
A Rede Bem da Terra constrói uma ponte que conecta e aproxima os produtores locais dos consumidores,
proporcionando encontros através das feiras presenciais, estas contam com hortifrutigranjeiros agroecológicos,
assim como artesanato e panificados, produzidos por Empreendimentos de Economia Solidária da região. Além
disso, a associação desenvolve outros processos de produção solidária relevantes, um exemplo é feira virtual
que articula produtores e grupo de consumidores responsáveis em um sistema de compras coletivas online,
porém, esse estudo terá enfoque nas feiras presenciais que deixam suas “marcas físicas” pela cidade.
As feiras itinerantes já fazem parte do cotidiano da população, porém, a feira presencial organizada pela Rede
Bem da Terra em parceria com a UFPel, que acontece na calçada em frente ao Instituto de Ciências Humanas
- ICH, pode ser considerada como uma dessas iniciativas que trazem maior qualidade na vida da população.
Ao aproximar as pessoas e promover a autonomia de quem produz, além de garantir a procedência e qualidade
dos produtos adquiridos, de acordo com os princípios do trabalho cooperativo e do comércio justo, a feira auxilia
no processo de construção de uma cidade mais saudável.
Considerando a importância e a influência das “pequenas iniciativas” para aumentar a qualidade de vida da
população, o objeto de estudo contribui para o incentivo do consumo responsável, abordando indiretamente a
sustentabilidade na vida das pessoas que apoiam a iniciativa e participam de maneira ativa dessa Rede do
“Bem”.
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Figura 1:Feira Presencial Bem da Terra. Fonte: Feira Virtual Bem da Terra, 2019.
Vitalidade e Cidadania
De acordo com a proposta de Jane Jacobs (2003), é necessário analisar o cotidiano sem expectativas, observar
as cenas comuns para compreender onde existe uma diversidade de usos que auxilie na sustentação, tanto
econômica quanto social, da vida urbana. Dessa maneira, a autora também ressalta que as calçadas, bem
como as ruas, possuem inúmeras outras finalidades além da circulação de pedestres.
“Esses usos estão relacionados à circulação, mas não são sinônimos dela, e cada um é, em si, fundamental
quanto a circulação para o funcionamento adequado das cidades. A calçada por si só não é nada. É uma
abstração. Ela só significa alguma coisa junto com os edifícios e os outros usos limítrofes a ela ou as calçadas
próximas. [...] As ruas e suas calçadas, principais locais públicos de uma cidade, são seus órgãos mais vitais”
(JACOBS, 2013, p.29).

Além disso, segurança adquirida por meio da vitalidade das ruas e calçadas, é um dos aspectos que a autora
traz para definir a manutenção de cidades saudáveis. A cidade contemporânea, segregada através dos
condomínios fechados e espaços sem diversidade, refletem em uma sociedade cada vez mais individualista
(JACOBS, 2003). Contudo, Jacobs afirma que é de grande relevância reconhecer que a vivacidade apresentada
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pelas ruas e calçadas faz parte da função social, econômica e cultural da cidade.
A cidade, de acordo com Lefebvre, é o local onde é possível exercer as liberdades que se interligam aos direitos
dos cidadãos, esses reflexos da vida social e existem, seja por meio da escolha, do trabalho e vivência, assim
como o acesso à educação e aos serviços básicos, além de tantos outros que coexistem dentro do ambiente
urbano. Desse modo, a forma de se expressar dentro da cidade é definida a partir de suas escolhas,
configuradas pelos atos políticos (LEFEBVRE, 2001).
Em busca de cidades saudáveis
No panorama atual a construção de cidades saudáveis busca a diminuição da exclusão e o resgate da
cidadania. De acordo com a Carta de Ottawa, a promoção de saúde é reforçada através de ações políticas e
ambientais.
“Entende-se a promoção como: [...] processos de capacitação da comunidade para atuar na melhoria de sua
qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um estado
de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações,
satisfazer necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso
para vida, e não como objetivos de viver” (CARTA DE OTAWA, 1986: s/p, apud GALLO, Douglas; BESSA,
Eliane, 2018, p.636).

Segundo Gallo e Bessa, a promoção de saúde e os conceitos como desenvolvimento sustentável, direito à
cidade, cooperativismo podem ser considerados inter-relacionados, tendo como objetivo o bem-estar físico,
mental e social dos cidadãos. O equilíbrio, proveniente deste estado proporciona aos indivíduos o bom
funcionamento biológico e consequente saúde. Porém, é importante ressaltar que o ambiente em que vivemos
interfere de maneira direta em nossas saúdes, por esse motivo a “vitalidade urbana” é tão importante (JACOBS,
2003).
Os autores ainda apontam alguns aspectos que devem ser considerados na busca de cidades adequadas à
vida, tais como: a sustentação - para a manutenção da vida -, a segurança - que garante a intimidade -, e a
consonância - que é a capacidade do ambiente de estar em sintonia com os ritmos da vida (GALLO; BESSA,
2018).
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METODOLOGIA
Dentro do contexto acadêmico a pesquisa investiga os potenciais urbanos decorrentes de iniciativas que
possibilitam a construção de cidades saudáveis. Foi escolhido como estudo de caso a Feira Presencial Bem da
Terra, que acontece na terceira quarta-feira de cada mês. A feira se localiza na calçada do Instituto de Ciências
Humanas -ICH da Rua Cel. Alberto Rosa, 154, na cidade de Pelotas, Rio Grande Do Sul, Brasil.
A fundamentação teórica foi realizada a partir de conceitos revisados que embasam a análise proposta,
principalmente dos autores Jane Jacobs, Henry Lefebvre e Adriana Sansão Fontes. Além da discussão teórica
proposta, será realizada uma análise comparativa do local a partir de levantamentos fotográficos em dois
momentos distintos – com e sem a feira -, evidenciando a diversidade no uso da calçada. A partir das análises
acompanhadas de entrevistas com produtores e consumidores locais, será possível a caracterização da feira
como importante “dispositivo” de articulação para a cidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A hipótese de que o objeto de estudo é uma iniciativa transformadora para a cidade ainda não foi confirmada

através da análise comparativa do local – com e sem a feira -, a pesquisa se encontra na fase inicial e apresenta
apenas discussões teóricas.
CONCLUSÕES
Além do objetivo proposto, o estudo busca divulgar a contribuição das universidades no apoio e
desenvolvimento de projetos que auxiliam na melhoria da qualidade de vida da população. Desse modo,
podemos nos atentar em relação as potencialidades urbanas e começar a reconhecer as “pequenas iniciativas”
que fazem a diferença na vida cotidiana. A educação e o compartilhamento de saberes é a base para a
construção de cidadãos mais responsáveis, portanto, é preciso repensar os pequenos hábitos para a
construção de uma cidade mais saudável.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população mundial é significativo, fato comemorável quando analisado o aumento da
expectativa de vida, mas desafiador quanto à criação de condições adequadas para esse grupo em ascensão.
Os arquitetos crescentemente se depararão com demandas específicas, alguns referentes às necessidades
comuns desse grupo etário, enquanto outras decorrentes da saúde mental agravada. Essa investigação objetiva
estudar as necessidades espaciais de idosos com Alzheimer, reunindo técnicas e métodos que possam
contribuir para a formação de diretrizes projetuais para propostas arquitetônicas nessa área.
A classificação determinada pela Organização Mundial da Saúde – OMS (2018), trata como idoso os indivíduos
com 60 anos ou mais, divisor etário utilizado nesta pesquisa. Aampliação do número de idosos vem
acompanhado do aumento de doenças associadas com a idade, das quais as demenciais são a maioria. Para
garantir saúde e qualidade de vida demanda-se, do idoso e de seus familiares, várias adaptações (COSTA,
2011).A Doença de Alzheimer (DA) é o tipo mais comum de demência senil, e representa de 60 a 70% dos
casos (OMS, 2018). Estima-se, mundialmente, 35,6 milhões de pessoas com DA. No Brasil, esse número
alcança 1,2 milhões, a maior parte deles ainda sem diagnóstico (ABRAZ, 2019).
Arquitetos e urbanistas devem estar aptos a desenvolver soluções adequadas às necessidades dos idosos, em
especial os acometidos por DA, que não devem ser estereotipados, antes, valorizados em seus direitos humanos.
Ambientes projetados para essas pessoas devem proporcionar um senso de importância e contribuição, mesmo
em face de suas limitações (PASCALE, 2002, p. 46). A necessidade de suporte espacial para as atividades das
pessoas com DA e para as que orbitam em torno delas - cuidadores, equipes médica, de enfermagem, familiares,
- são a justificativa dessa pesquisa.
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METODOLOGIA
Para o alcance do objetivo proposto, foram adotados alguns procedimentos metodológicos, assim
divididos: a) aproximação teórica – realização de pesquisa bibliográfica; b) aproximação técnica - análises
projetuais em vilas de idosos e análise espacial em uma instituição de longa permanência (ILPI), e c)
aproximação com a experiência - entrevistas com um painel de especialistas (PE).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Aproximação teórica: foram estudados temas relacionados às pessoas, em especial o público-alvo, às
necessidades espaciais desse público-alvo, e à inserção urbana.
Pessoas: a causa mais comum de demência é a Doença de Alzheimer (DA), e é caracterizada pela perda de
memória e das habilidades cognitivas (orientação, atenção e linguagem), evoluindo de modo a interferir
significativamente na vida do paciente e do seu entorno (ALZHEIMER’S ASSOCIATION, 2019). O Alzheimer
tem a idade como fator de aumento da prevalência, embora fatores como genética e histórico familiar sejam
considerados (PARMERA, 2015). O início da doença na forma pré-senil (antes dos 65 anos), corresponde a
menos de 5% do total de casos. Existem três estágios de evoluçao da doença (Quadro 1):

Quadro 1:Fases da doença de Alzheimer. Fonte: ABRAZ, 2019.

249

Saúde, Bem-Estar e Meio Ambiente

A doença muda a rotina, e traz, para pacientes, cuidadores e familiares, importantes questões: segurança física,
emocional, financeira e de planejamento dos ambientes (ABRAZ, 2019). Deve haver orientação técnica e
psicológica, para os responsáveis pelo atendimento e familiares, para quem a demência traz o paciente, e leva
o familiar (PASCALE, 2002).
Necessidades espaciais no contexto do Alzheimer: durante o processo, algumas pessoas buscam outra
habitação, visando melhores condições de vida, maior suporte às suas demandas físicas e cognitivas. Existem
variados tipos de habitação, caracterizadas, entre outros fatores, pelo nível de assistência profissional
oferecido. Alinhada aos objetivos dessa pesquisa, consideraram-se duas modalidades de habitação: a de
cuidados continuadose a institucionalizada de longa permanência. A habitação de cuidados continuados é
definida por Silveira (2018, p. 208):
“[...] prioriza o ser humano e sua satisfação ao almejar uma habitação com caráter residencial e acolhedor, ao
mesmo tempo que oferece elevado nível de assistência à dependência. Os suportes que possibilita envolvem
acessibilidade espacial, automação residencial, alarme de emergência, somados aos serviços domésticos, de
lazer, bem-estar e atividade física, e, cuidados de atenção à saúde relativos a profissionais de diferentes
especialidades”

Esse tipo de habitação prestaatendimento especializado, focado na humanização. Já as ILPI’s, são instituições
onde habitam, coletivamente, idosos.Os arranjos espaciais, assim como nas habitações de cuidados
continuados, variam sob diferentes aspectos (ANVISA, 2005). A institucionalização remete aos antigos asilos,
e por essa razão,tal modalidade carrega preconceitos relacionados a abandono e insalubridade. Quanto às
necessidades espaciais dos idosos, Hunt (1991), classifica três categorias a serem consideradas: físicas,
informativas e sociais.
As necessidades físicas são as responsáveis pela satisfação do usuário no que diz respeito à acessibilidade,
saúde física, segurança e conforto; as informativas relacionam-seà percepção e processamento das
informações ambientais a respeito de orientação, permitindo alguma autonomia possibilitando o ingresso nas
atividades. E as necessidades sociaissão as possibilidades de convívio e de oportunizar decisão aos idosos
(SILVEIRA, 2018). Quando relacionadas ao agravamento do DA, deve-se considerar que essas pessoas
enfrentam um comprometimento da sua cognição e força física, e necessitam que se facilite realizar as
atividades e o deslocamento. Os ambientes devem ser concebidos de forma a estimular a memorização, a
autonomia e o controle sobre a própria vida (ZEISEL,2006).
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No projeto de arquitetura, Silveira (2018) aponta que algumas especificidades devem ser avaliadas: criação de
uma ala especial com mais segurança e maximização de estratégias relacionadas à orientação espacial; portas
de entrada e saída com controle de acesso, conforto lumínico, comunicação visual que promova identificação
através de cores e marcos visuais, informações a respeito da programação do dia. Deve-se projetar ambientes
baseando-se nos conceitos de acessibilidade, que extrapola a ideia de se chegar a um local, mas que cria
espaços quefacilitemsua compreensão funcional e de organização, viabilizando a participação dos pacientes
com DA nas atividades, bem como de Desenho Universal (DU), que visa criar espaços capazes de
transformarem-se em lugares para todas as pessoas e para cada uma delas, com suas diferenças biológicas,
culturais, sociais e econômicas (BINS ELY, 2013).
Inserção urbana: pode promover ou prejudicar a integração social do idoso, de acordo com a oferta de
atividades associadas ao comércio, bem-estar, recreação e expressão artística. Passeios, faixas de pedestres,
semáforos, proximidade ao transporte público devem ser observados (SILVEIRA, 2018). Os idosos costumam
procurar por locais com maior concentração de serviços, comodidades e atividades sociais, visando
deslocamento com menor dependência de carro ou transporte público (HILL e SUTTON, 2010), razão pela qual
áreas remotas e periféricas da cidade não são bem vindas para a implantação de projetos dessa natureza. O
convívio social pode ocorrer de duas formas: de dentro para fora, atraíndo os idosos até a comunidade, e o
inverso, onde a comunidade é quem vem até a habitação. Estratégias como criação de passeios, parques,
praças, biblioteca, cafés e centro de compras fomentam essa interação. Da mesma forma, ofertar lojas,
restaurantes, salão de beleza, creches, dentre outros, pode atrair a comunidade para o interior do projeto
(SILVEIRA, 2018).
Aproximação técnica: foram analisados projetualmente dois exemplos correlatos e, espacialmente, umaILPI.
Apresenta-se, primeiro, as análises projetuais, ambas por meio de fichas técnicas. Os levantamentos
necessários para as análises projetuais foram realizados através de sites de arquitetura e vizualizações do
Google Street View. As análises consideraram o programa de necessidades, a setorização e o entorno.
Correlato 1 - Hilea, São Paulo: A proposta visa atender um público idoso, com foco em pessoas com Alzheimer,
e apresenta um programa de residência com serviços especializados e um clube. O lote conta com aclive
acentuado de 8 metros (Figura 1).
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Figura 1: Correlato 1 - Hilea, São Paulo. Fonte: autores 2019.
Correlato 2 – Hogeweyk Village, Holanda:Hogeweyk está localizado em Weesp, na periferia de Amsterdam, na
Holanda. O espaço oferece uma vila para pacientes com vários tipos de demência, onde os idosos vivem em
23 casas que, somadas comportam até 160 idosos. A principal característica desse projeto é a humanização
do atendimento ao idoso, promovendo um modo de habitar mais próximo da realidade sem a doença, onde os
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pacientes dispõem de espaços privados e semi-privados, com funcionários não uniformizados prestando
assistência (Figura 2).

Figura 2: Correlato 2 – Hogeweyk Village, Holanda. Fonte: autores 2019.
Análise Espacial em ILPI – Bethesda: Foram realizadas visitas exploratórias, observação assistemática, passeio
walktrough e uma entrevista com a especialista em gerontologia, responsável pela ILPI. O Ancionato Bethesda,
inaugurado em 1936, no distrito de Pirabeiraba, em Joinville, atende cerca de 100 idosos, e recebe, dentre
esses, pessoas demenciadas, principalmente, com Alzheimer (Figura 3).
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Figura 3: Análise Espacial– Ancionato Bethesda, Joinville, SC. Fonte: autores 2019.
Após a realização das três análises, foi elaborado um quadro síntese, onde são relacionados os programas de
necessidades, a setorização e aspectos relacionados à inserção urbana (Figura 4).
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Figura 4: Síntese das análises projetuais e da análise espacial. Fonte: autores, 2019.
Aproximação com a experiência: complementou-se as informações sobre as necessidades dos idosos com DA
por meio da experiência de pessoas próximas a esse público. Adotou-se a técnica de painel de especialistas
(PE), visando aprender com a vivência dessas pessoas. Tal técnica consiste em realizar um levantamento da
opinião de várias pessoas capazes de contribuir, por sua especialidade no assunto, para a elucidação das
questões envolvidas na pesquisa (ELALI; PINEIRO, 2013). É, nesse caso, a especialidade e a variedade de
especialistas que define a qualidade da amostra. Foram abordadas dez pessoas, com a aplicação da entrevista
poema dos desejos (SANOFF, 1990) e de uma entrevista semiestruturada. Dentre os entrevistados contou-se
com o relato de: a) familiares de pessoas com DA; e b) pessoas relacionadas diretamente a idosos com
Alzheimer: médicos, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, administradores de ILPI’s, arquitetos e
urbanistas. No poema dos desejos se fez uma pergunta aberta: “Se não houvesse limitações de tempo, de
espaço, ou financeiras, como seria para você um local ideal para acomodar um idoso acometido pela doença
de Alzheimer?”, que podia ser respondida com desenhos ou com escrita, conforme apresenta-se em alguns
desenhos feitos pelos entrevistados (Figura 5). A síntese das respostas do painel de especialistas são
apresentadas na sequência (Figura 6).
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Figura 5: Desenhos do poema dos desejos. Fonte: entrevistados, 2019.

Figura 6: Resultados das entrevistas. Fonte: autores, 2019.
Foi possível identificar, a partir da síntese das respostas dos diferentes atores do painel de especialistas: a) as
dificuldades ambientais enfrentadas mais frequentemente; b) os ambientes em que estes pacientes
permanecem mais tempo e as atividades que neles realizam; c) características espaciais que podem atenuar
as dificuldades enfrentadas por pacientes e cuidadores; d) as principais atividades relacionadas ao cuidado; e
e) ampliação do conhecimento sobre as características desejáveis quanto à inserção urbana de uma habitação
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de cuidados continuados para pessoas com Alzheimer.
CONCLUSÕES
Foram estudadas as necessidades espaciais de idosos com Alzheimer a partir da aplicação de técnicas e
métodos que aportaram relevantes informações. A aproximação teórica embasou a formação das categorias
de análise utiizadas na aproximação técnica, bem como fundamentou a preparação de perguntas mais
assertivas aos especialistas entrevistados. Nas aproximações técnicas, se destacou a análise espacial, onde a
maior riqueza perceptual se deu com a realização do passeio walktrough na visita à ILPI. O coroamento dos
métodos se deu pela realização do poema dos desejos e da entrevista semiestruturada com um painel de
especialistas, aproximando os pesquisadores do cotidiano das pessoas próximas de idosos com DA. O painel
de especialistas possibilitou confrontar as diferentes posições dos entrevistados, e sintetizou, equilibradamente,
suas perspectivas.
Embora crescentemente mais frequente, sabe-se ainda pouco sobre a doença de Alzheimer e sobre as
necessidades espaciais de pacientes que por ela sofrem. Assim, tais informações, ainda que iniciais, buscaram
contribuir de duas formas para que se avance na compreensão do tema: apontando métodos e técnicas de
estudo sobre as necessidades desses idosos, bem como aportando um conjunto de informações que pode
colaborar para a futura formação de diretrizes projetuais nessa área.
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INTRODUÇÃO
Depois do advento do urbanismo moderno racionalista, com seu foco voltado à escala monumental e ao uso
prioritário do automóvel, o ser humano vem testemunhando um empobrecimento da qualidade de vida nas
cidades, conforme aponta Gehl (2003). Da mesma forma, a economia de ciclo aberto e a queima exacerbada
de combustíveis fósseis causam grandes impactos negativos em todas as formas de vida do planeta.
Felizmente, esses fenômenos socioeconômicos têm encontrado, atualmente, reações contrárias em vários
ambientes, numa tentativa de reverter a forma como se produz e se consome. A cidade, sendo também um
produto dos atores público e privado, não poderia ficar fora disso, e o urbanismo humanizado e sustentável
surge nesse momento histórico para apontar um novo caminho. Nesse processo, a formação do arquiteto e
urbanista possui o compromisso de subsidiar uma reflexão a respeito dos impactos do urbanismo
desumanizado e insustentável. Vindo ao encontro dessa necessidade, o Projeto Pedagógico do curso de
Arquitetura e Urbanismo da UFFS contempla, no sexto semestre, um projeto de requalificação urbana visando
a interface entre as dimensões urbana e arquitetônica. Sendo assim, os objetivos do trabalho realizado durante
o segundo semestre de 2018 e aqui brevemente relatado foram desenvolver a capacidade de relacionar as
várias escalas do projeto arquitetônico com o projeto urbano, considerando questões como: paisagem e
legislação urbana, espaço público e privado e conforto ambiental. Além disso, buscou-se ampliar a visão para
além do artefato arquitetônico e desenvolver a crítica reflexiva sobre a prática projetual arquitetônica e
urbanística como um único processo.
METODOLOGIA
O trabalho que será apresentado foi desenvolvido dentro da disciplina de Projeto Arquitetônico e a Cidade.
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Sendo o primeiro contato com um projeto urbano, a disciplina previu aproximação de escala, saindo do recorte
urbano e chegando no artefato arquitetônico, em quatro módulos:
Módulo I - Análise Urbana: Desenvolvido em grupos, consistiu na análise da área de estudo, suas
condicionantes, deficiências e potencialidades, organização espacial, cultural, ambiental e social, assim como
sua importância na estrutura urbana de Erechim-RS. A espacialização dos levantamentos deu-se em maquete
volumétrica (escala 1:2000), memorial analítico e representações gráficas.
Módulo II - Plano de Massas: A segunda etapa consistiu em uma proposta global de estruturação urbana para
a área estudada, envolvendo a definição de centralidades, densidades ocupacionais, usos predominantes,
sistema de mobilidade e acessibilidade, sistema de espaços públicos e rede comunitária de equipamentos,
além da redefinição da paisagem. As intervenções propostas foram apresentadas em representações gráficas
e maquete volumétrica (escala 1:500).
Módulo III - Interface entre cidade e edifício: Nesse módulo, os grupos foram divididos em duplas para
proposição de anteprojeto e detalhamento de desenho urbano de um recorte em escala aproximada da área
estudada. Foram realizados estudos e detalhamentos relativos à mobiliário, vegetação e infraestrutura urbana,
iluminação pública e caixas viárias. A proposta refletiu o aprofundamento teórico sobre os espaços externos e
sua interface com os edifícios e a paisagem urbana e foi traduzida graficamente e em maquete (escala 1:250).
Módulo IV - Mercado Público: A última etapa, individual, teve como objetivo um projeto arquitetônico que
dialogasse harmoniosamente com o entorno trabalhado, integrasse melhor os habitantes da cidade e
valorizasse a economia da região. Para tanto, foram feitas análises, detalhamentos e representações gráficas
na escala 1:200.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Local e Diagnóstico da Área
O recorte urbano estudado pertence à cidade de Erechim, situada no norte do Rio Grande do Sul e possuindo
105 mil habitantes (IBGE 2018).
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Figura 1: O recorte urbano estudado. Fonte: Edição a partir do Google Maps, 2019.
Apesar de ser uma região central, seu uso volta-se majoritariamente a galpões de materiais de construção,
estabelecimentos de grande porte que ocupam uma grande parcela de solo urbano. Entretanto, considerando
toda a infraestrutura disponível e o gasto público para construí-la, julgou-se a região subutilizada. Além disso,
percebe-se que há poucas residências, o que propiciou o aparecimento de algumas casas de festas. Retirados
os dias de evento nesses estabelecimentos, contudo, as ruas ficam praticamente desertas e o lugar torna-se
inóspito por gerar insegurança.
Buscando-se apoio em autores como Lynch, Maricato, Kohlsdorf e Del Rio, pôde-se compreender melhor a
região de estudo, identificando-se, por exemplo, limites de ruptura no local, tais como os muros em torno da
linha férrea. Esta, antes um símbolo de progresso para a cidade, encontra-se hoje abandonada e configura-se
em um espaço de vazio urbano, com acúmulo de lixo e de transposição por vezes difícil ou até mesmo perigosa.
Para além do limite físico imposto por muros que confinam os trilhos, social e historicamente a ferrovia
estabelece uma divisão entre o centro, localizado do lado de “dentro” do anel ferroviário, e a periferia, o lado de
“fora”. Além disso, foram identificados quatro nós, sendo eles em vias de alto e médio fluxo, onde a mobilidade
é deficiente tanto para automóveis quanto para pedestres.
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Observou-se, ainda, que a região possui uma infraestrutura urbana básica limitada, visto não haver sistema de
tratamento de esgoto e a iluminação pública é precária, trazendo sensação de insegurança.
Descobriu-se, ainda, a existência de várias edificações históricas, a maioria em mau estado de conservação,
inclusive a antiga Estação Férrea de Erechim.
Quanto ao Terminal Urbano, trata-se de uma simples cobertura linear que protege tão somente da chuva e
ocupa um local residual entre os paredões de uma edificação e os trilhos, dando-lhe as costas. É um local
desinteressante e opressivo.
A respeito das vias, o dimensionamento das caixas viárias é em geral desvinculado aos usos do entorno,
ocasionando, frequentemente, um superdimensionamento que gera espaços urbanos mal utilizados.

Figura 2: Estado atual do recorte urbano. Fonte: Edição a partir do Google Maps, 2019.
Propostas de Intervenção
Tendo verificado todos os aspectos supracitados, foi desenvolvida uma proposta de intervenção que evoluiu ao
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longo do semestre mantendo-se pautada por algumas concepções: o estar com pessoas e o caminhar são
imprescindíveis para o bem estar do ser humano (Gehl, 2003); o solo urbano de uma região central deve ser
explorado tanto com comércios e serviços diversificados quanto com residências; um bom espaço urbano deve
promover a saúde e o bem-estar, nutrir o sentimento de comunidade, melhorar a acessibilidade, apoiar a
economia local e estimular a interação social.
Dessa forma, elaborou-se uma nova legislação, na qual o uso misto foi adotado como forma de trazer
movimento diurno e noturno e, assim, tornar o local mais seguro. Para tanto, os galpões e armazéns das lojas
de materiais de construção foram realocados para o bairro industrial – solucionando, também, problemas de
fluxo e ruído causados pelos veículos pesados – e as casas de festa foram concentradas mais proximamente
à avenida principal da cidade.
Estabeleceram-se gabaritos que levam em consideração insolação, ventilação e morfologia do solo, sendo o
mais alto de oito pavimentos. A nova proposta deveria promover o reconhecimento do patrimônio para
preservação da memória e identidade da cidade. Assim, edificações históricas ganham destaque com recuos
laterais e sua pré-existência é respeitada com a limitação do gabarito a três pavimentos.
Na intenção de tornar a ferrovia um elemento de costura, e tendo ciência da dificuldade de sua reativação,
propõe-se, ao longo de seu trecho urbano, um parque linear com ciclovia. Atualmente um elemento de ruptura
para o qual as edificações no entorno dão as costas, a via férrea passaria a funcionar como elemento integrador
de espaços da vida urbana, além de incentivar a prática de esporte e facilitar a mobilidade. Sugere-se, também,
uma ciclovia partindo do parque linear em direção ao município vizinho de Gaurama, visto que tal rodovia é
atualmente frequentada por ciclistas, apesar de não possuir condições apropriadas. Somando-se a isso, são
incluídas diretrizes para reformar e abrir o Terminal Urbano para o parque linear, de forma a integrá-los.
Na intenção de estimular a presença de vários extratos sociais no local, foram previstos diversos tipos de
moradia, inclusive uma habitação estudantil. Tendo em mente as precariedades a respeito da infraestrutura
urbana, estabelecemos diretrizes para a implantação de galerias para as tubulações de água potável,
recolhimento pluvial, esgoto e rede elétrica. As caixas viárias foram diminuídas para aumento das calçadas,
respeitando a largura mínima de 10 metros, conforme o Código Brasileiro de Trânsito. Nas ruas de maior fluxo,
a largura é maior e as edificações no nível da rua são comerciais e não possuem recuo frontal ou lateral. Nessas
vias, são propostos espaços de apropriação do pedestre, tanto para reduzir a velocidade dos automóveis
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quanto para criar locais de descanso, além de dinamizar a linearidade da rua. Além disso, preveem-se
marquises nos térreos comerciais para criar uma cobertura protegida ao pedestre.
A fim de ampliar a sensação espacial da ciclovia, propõe-se um calçadão que a integra com os comércios à
sua margem. Quando existe desnível, amplas rampas e escadarias geram áreas de circulação e lazer. O
calçamento sugerido é de blocos permeáveis, que, além de resistente e antiderrapante, é uma solução
ecológica que auxilia na drenagem pluvial. Além do parque linear, propõe-se a arborização de todas as ruas e
a apropriação de uma quadra de formato irregular como praça, a qual articula-se com o Mercado Público por
meio de uma rua local compartilhada entre veículos e pedestres. Nas coberturas dos comércios térreos, entre
os blocos de edifícios, preveem-se terraços-jardins.

Figura 3: Esquema de propostas projetuais para área de intervenção. Fonte: Autoria própria, 2019.
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Mercado Público
A aproximação da escala previu trabalhar-se a interface entre cidade e edifício e trouxe a ênfase para o artefato
arquitetônico. Nessa etapa, cada estudante desenvolveu, individualmente, uma proposta de anteprojeto e
detalhamento de um Mercado Público. As propostas foram norteadas por diretrizes comuns, para além das
determinantes espaciais, entre as quais incluem-se, no nível arquitetônico, o armazenamento e
reaproveitamento das águas pluviais, a utilização de materiais de baixo impacto e a otimização da iluminação
e ventilação naturais. No nível social, explorou-se a relação do edifício com a rua, evitando-se uma edificação
fechada em si mesma. Objetivou-se incentivar as relações interpessoais por meio de pátios e espaços não
apenas para deslocamento, mas que convidar à permanência e ao lazer, somando-se aos espaços públicos da
cidade. A concepção de Mercado Público adotada buscou valorizar o comércio local de produtos alimentícios
e artesanatos e desestimular sua importação de cidades mais distantes, de outros estados e até mesmo outros
países, visto que o transporte de mercadorias por longas distâncias a encarece e gera poluição. Ainda,
pretendeu-se valorizar a agricultura familiar orgânica como uma alternativa mais saudável e viável.

Figura 4: Esquema de propostas projetuais para o mercado público. Fonte: Autoria própria, 2019.
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CONCLUSÕES
O exercício desenvolvido foi uma experiência de enorme crescimento pessoal e acadêmico. As discussões
teóricas, as práticas projetuais em grupo e individuais e a própria escrita deste artigo colaboraram para nos
conscientizar da temática do urbanismo sustentável e suscitaram uma nova maneira de olhar para a cidade de
um ponto de vista mais global. Descobrimos que as vantagens do urbanismo sustentável não se limitam à
natureza por si só, mas favorecem também as pessoas, tanto de maneira indireta – ao proteger o meio
ambiente, do qual não estamos dissociados – quanto de maneira direta, por meio das várias estratégias
projetuais.
A partir das maquetes, buscamos ver o espaço urbano do ângulo da pessoa que nele vive, compreender como
o corpo se relaciona com ele e quais as percepções que surgem dessa interação. Essa apreensão, contudo,
só foi possível quando nos apropriamos da escala correta: a escala humana, lugar onde a vida acontece.
Em sintonia com Gehl (2006), acreditamos que a arquitetura e o urbanismo não podem ignorar a escala
humana, e a cidade não pode ser pura e simplesmente desenhada em uma vista aérea a partir da qual as vias
parecem alinhadas. Projetam-se prédios e vias, mas se esquece da vida que os permeará, e assim elas se
tornam estéreis e desinteressantes. As pessoas que circulam nas ruas de uma cidade são como o sangue nas
veias de uma pessoa saudável, fluindo por todo o corpo. Uma cidade sem vida nas ruas é uma cidade doente,
estagnada.
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INTRODUÇÃO
Este texto é resultado do acompanhamento da pesquisa “Projetando Lugares com Idosos: rumo as
comunidades amigas do envelhecimento” 4, entre o ano de 2015 e 2019, mais especificamente da fase da coleta
de dados denominada “Diários Fotográficos” na cidade de Pelotas/ RS/ Brasil. O recorte da pesquisa teve como
objetivo acompanhar idosos na cidade de Pelotas e a partir de fotografias e entrevistas, “Diários Fotográficos”,
descobrir os modos de vida e o sentido de lugar, em seus bairros e cidade.
Esse artigo busca responder como a partir dos “Diários Fotográficos” pode-se compor a vida diária do idoso?
Quais lugares e que tipo de atividades podem contribuir para uma melhor qualidade de vida para o idoso na
cidade de Pelotas?
A pesquisa possibilitou observar e indicar afinidades e diferenças entre bairros, faixas etárias, renda e gênero.
De uma maneira geral, os idosos da cidade de Pelotas, que participaram dos “Diários Fotográficos”, têm uma
“boa vida”, convivem com a família, participam de atividades comunitárias e sociais, circulam sem grandes
dificuldades pela cidade, são economicamente ativos e praticam atividades de lazer e/ou físicas.

4 A pesquisa tem como objetivos

gerais: investigar como o sentido de lugar é vivenciado por idosos de diferentes contextos sociais
que residem em diferentes bairros no Brasil e no Reino Unido; traduzir essas experiências em projetos para comunidades amigas
do idoso que apoiem o sentido de lugar; e articular melhor o papel dos idosos como colocadores ativos no processo de design,
envolvendo a comunidade em todas as etapas do projeto. Ver mais em: http://placeage.org/br.
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METODOLOGIA
A autofotografia, método descrito por Robert Ziller (NEIVA-SILVA

E KOLLER, 2002), caracteriza-se por um

procedimento fotográfico executado pelo próprio sujeito da pesquisa – o idoso – que elege o que quer fotografar,
o ponto de vista, o horário, etc., é autônomo no ato de fotografar e responder a questão de pesquisa. O método
da autofotografia descrito por Robert Ziller na década de 70, para ser utilizada em estudos de psicologia,
consiste em um conjunto de fotografias autorais dos participantes, a partir de um questionamento disparado
pelos pesquisadores, inicialmente utilizado para romper com as dificuldades de comunicação verbal.
Foram aplicados 12 “Diários Fotográficos” em três recortes da cidade de Pelotas; depois de aplicados
questionários, entrevistas semiestruturadas e entrevistas caminhadas; entre junho e julho de 2017, definidos
pela distribuição da renda, concentração de moradores acima de 60 anos (IBGE, 2010) e proximidade com
áreas verdes. Depois de realizadas análises e mapas ficaram definidos os seguintes recortes: Navegantes
(baixa renda), Fragata (média renda) e Centro (alta renda), com a participação de idosos (mais de 60 anos de
idade) (Fig.1).
As perguntas orientadoras a seguir descreveram as situações que poderiam ser ilustradas: “Como é viver em
sua área local?”; “Quais os aspectos positivos sobre viver nesta área / coisas que você gosta”; “Quais os lugares
que são importantes para você neste local?”; “Quais os aspectos negativos sobre viver nesta área / coisas que
você não gosta?”; “Quais as mudanças que foram feitas na sua área local e como você se sente sobre elas?”
e; “Quais as coisas que você gostaria de melhorar na sua área?”.
Histórias entorno das Imagens
Para coletar a narrativa, uma entrevista foi agendada entre o pesquisador e o participante com a finalidade de
realizar reflexões sobre as imagens que foram coletadas. Deste modo, a foto-entrevista criou uma sessão
analítica reflexiva.
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Figura 1: Mapa com delimitação das áreas de estudo. Fonte: Pesquisa Place Age, 2017.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Como forma de elaboração da análise das foto-entrevistas foi montada uma tabela (Fig.2), que primeiramente
destacou os recortes da pesquisa de cada idoso participante, destacando suas fotografias numeradas em
ordem cronológica, ao lado das imagens foram enfatizadas partes das falas das entrevistas, que correspondiam
às mesmas (conjunto ou unidades fotográficas), as quais denominamos como legendas.
Em um segundo momento, foi realizada em uma coluna a aproximação direta com as categorias sugeridas pela
CAI (OMS, 2018), utilizadas como referência na pesquisa como um todo: Moradia; Participação social; Respeito
e inclusão social; Participação cívica e emprego; Comunicação e informação; Apoio comunitário e serviços de
saúde; Transporte e; Espaços abertos e prédios.
Em seguida, a partir da visualização da imagem, leitura da legenda e aproximação com as categorias da
CAI/OMS, foram elencadas categorias (gerais) e subcategorias (mais específicas) que podiam ser retiradas do
conjunto foto-entrevista (STEGER et al., 2013). Por fim, na última coluna foram textualizadas considerações e
ou sentidos que essas categorias e subcategorias poderiam levantar frente à problemática e objetivo geral da
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pesquisa; “investigar como o sentido de lugar é vivenciado por idosos de diferentes contextos sociais que
residem em diferentes bairros”.

Figura 2: Exemplo de tabela de análise. Fonte: Pesquisa Place Age, 2018.
Nos diários do recorte denominado “Centro” (alta renda), podemos observar a recorrência das categorias
“memória e identidade”, no que diz respeito mais especificamente ao patrimônio cultural encontrado em
espaços públicos e edificações de caráter histórico, com destaque para a ambiência eclética historicista da área
central da cidade (centro histórico): casarões, monumentos e praças.
Nos diários do recorte denominado “Fragata” (média renda), podemos observar a recorrência das categorias
“espaços abertos e inclusão social”, quando analisamos a recorrência da disponibilidade dos idosos em
caminhar pelo bairro e participar de atividades comunitárias de um modo geral, retratando trajetos pelo bairro
e relações com vizinhos e família.
Nos diários do recorte denominado “Navegantes” (baixa renda), podemos observar a recorrência das categorias
“serviços de saúde e moradia”, a partir da recorrência nas imagens e entrevistas da referência ao edifício público
“posto de saúde” e a grande importância da “sua casa”, como elemento de inclusão e respeito pela comunidade
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e família. Os idosos realizam muitas atividades na “casa”, adaptando está para o trabalho, atividades físicas,
receber a família, reuniões com os vizinhos, etc.
CONCLUSÕES
Destacamos em particular que as análises dos diários apontam para algumas diferenças na percepção dos
idosos entre os diferentes recortes, no recorte “Centro” (alta renda) observamos a recorrência das categorias
“memória e identidade”, no recorte “Fragata” (média renda) “espaços abertos e inclusão social” e no recorte
“Navegantes” (baixa renda) “serviços de saúde e moradia”. A renda e a localização das moradias dos idosos
interferem na percepção e observações feitas pelo idoso e em suas relações com o sentido dos lugares
(recortes). No bairro de alta renda percebemos a ligação dos idosos com as questões culturais e do patrimônio
histórico/arquitetônico – ecletismo historicista – como marcos essenciais de reconhecimento do lugar; no bairro
de média renda destacam-se relações comunitárias e com diferentes espaços abertos e públicos na
comunidade; enquanto no recorte de baixa renda percebe-se a necessidade de serviços relacionados ao
atendimento médico e a importância do bem viver relacionado a “sua casa” (BUTTIMER, 2018).
Além disso, notamos de maneira escalar que a falta e/ou dificuldade de serviços em geral (saúde, falta de
recolhimento de lixo, ruas esburacadas, calçadas e passeios inadequados, etc.) surgem com maior frequência
no recorte de menor renda (Navegantes) do que no de alta renda (“Centro”), confirmando em alguma instância
a ideia de que os moradores idosos de áreas com maior renda tem melhor atendimento do poder público e
serviços privados no Brasil (MARICATO, 2001 e VILLAÇA, 2001).
Destacamos a importância dos espaços verdes de contato com a natureza, assim como as áreas livres (pátios,
jardins, hortas, etc.) e a convivência com animais de estimação como propulsores na conservação da saúde
metal dos idosos (LEE e MAHESWARAN, 2011), demonstrado pela grande quantidade de fotos com essas
temáticas feitas pelos idosos de todos os recortes. Os mapas com as localizações das moradias dos idosos,
que fizeram parte dos diários, nos mostram que as áreas verdes públicas próximas às moradias têm grandes
influências e aparecem nas imagens e depoimentos de forma direta, seja pelo uso próprio, de familiares,
adolescentes ou crianças, bem como apenas para contemplação (LONDE e MENDES, 2014).
Também em todos os recortes aparece como essencial a existência de edifícios com serviços diversos
(privados ou públicos), tais como: padaria, mercado, farmácia, fruteira, salão de beleza, posto de saúde, escola,
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creche, igreja, etc., na área central destacam-se as edificações e monumentos do patrimônio cultural da cidade,
em especial do ecletismo historicista; são elementos urbanos que trazem segurança ao território vivido pelos
idosos, aumentam o senso de pertencimento, dão sentido ao lugar (VARGAS, 2018), e inclusão social, além
de propiciar a caminhada cotidiana de pequena distância pela vizinhança promovendo a melhoria da qualidade
de vida e saúde.
De forma geral podemos afirmar, a partir dos 12 diários, que os idosos da cidade de Pelotas têm condição de
vida confortável, com o apoio de familiares e vizinhos, atividades comunitárias e inclusão social em grupos e
instituições de acolhimento da terceira idade. Pode-se perceber que esses 12 idosos circulam por seus bairros,
centro da cidade e até mesmo viajam a passeio para outras localidades, demonstrando certa vivacidade e
pouca dificuldade de locomoção e mobilidade. Possivelmente isso acontece porque todos os idosos
selecionados estão na faixa dos 60 aos 74 anos; considerados na teoria do envelhecimento como idosos jovens
e medianamente idosos (IRIGARAY e SCHNEIDER, 2008; CARAMANO, 2002); são ativos, dispostos e
participativos, apresentando também certa disposição frente a possíveis dificuldades físicas. Vários desses
jovens idosos realizam tarefas diárias, trabalhos para complementar a renda, hobbys e empregos formais, mas
não como um “peso” e sim como motivo de orgulho, autonomia participação e inclusão social.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento da população mundial é um dos desafios do século XXI. Entre 2000 e 2050, a população
mundial com mais de 60 anos deve dobrar de 11% para 22% (WHO, 2016). A transição demográfica e o
aumento da expectativa de vida previstos representam impactos significativos em diversos setores. As
especificidades demandadas pela população idosa merecem atenção para melhor planejamento das ações
necessárias à qualidade de vida desta população.
O avanço da idade implica em alterações de funções fisiológicas do corpo como controle da temperatura
corporal, produção de suor e metabolismo (HOOF; HENSEN, 2006). Quando expostos a diferentes condições
de temperatura, idosos mostram menor sensibilidade à variação da temperatura do que jovens (TSUZUKI;
OHFUKU, 2002), e demoram mais para regular a temperatura corporal quando expostos a condições climáticas
críticas por longos períodos (NOVIETO; ZHANG, 2010). A habilidade para detectar desconforto térmico é
atenuada e, consequentemente, a tomada de medidas como mudança na vestimenta, abrir ou fechar janelas
para melhoria do conforto térmico é prejudicada (JIAO et al., 2017; WALDOCK et al., 2018). Um exemplo é a
predominância de idosos entre vítimas de ondas de calor e invernos rigorosos (HEALY, 2003; KOVATS;
JOHNSON; GRIFFITH, 2006; PHE, 2018).
A taxa metabólica é determinante na percepção térmica e está diretamente ligada ao avanço da idade. Ao
relacionar a atividade metabólica, o débito cardíaco e o peso corporal à idade dos indivíduos, a atividade
metabólica apresenta maior influência na percepção do conforto térmico(NOVIETO; ZHANG, 2010).A taxa
metabólica para os idosos pode corresponder a apenas 70% da taxa metabólica de jovens, segundo estudo
comparando a resposta térmica de idosos e jovens expostos a condições de temperatura entre 23ºC e 31ºC
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(TSUZUKI; OHFUKU, 2002). Quando expostos à variação de temperatura e de atividade física, idosos
apresentam aumento do metabolismo e da temperatura da pele. Contudo, o aumento medido em experimentos
é menor que o estimado para o peso e altura dos indivíduos, permanecendo a taxa metabólica média dos idosos
abaixo de 50W/m², valor menor que o de jovens em repouso (TSUZUKI; IWATA, 2002).
Alterações observadas com o avanço da idade são mais significativas para mulheres devido a características
corporais (GUYTON; HALL, 2010). Mulheres são mais sensíveis a variações climáticas e apresentam maior
desconforto térmico que homens (GRIEFAHN; KUNEMUND, 2001; KARJALAINEN, 2007). A produção de suor,
que auxilia na termorregulação do corpo, apresenta redução mais significativa para mulheres do que para
homens com o avanço da idade (FOSTER et al., 1976). Considerando que o público feminino tem maior
sensibilidade térmica, sofre mais intensamente os efeitos da idade e tem maior expectativa de vida que os
homens (WHO, 2019), este é o foco desta pesquisa.
Compreender e considerar as alterações do metabolismo relacionadas ao avanço da idade torna-se necessário
para o adequado planejamento de ambientes para idosos, de modo a oferecer conforto ambiental e
proporcionar melhor qualidade de vida para este público. Este trabalho tem como objetivo demonstrar o impacto
do envelhecimento na taxa metabólica dos indivíduos e suas implicações no conforto térmico, comparando
resultados obtidos em estudo de campo com parâmetros normatizados. O público estudado são mulheres com
mais de 60 anos residentes na região sul do Brasil.
METODOLOGIA
Aplicou-se o estudo em dois residenciais geriátricos em Santa Maria/RS. Participaram da pesquisa 53 idosas,
com 60 anos ou mais, que ocupavam três salas de estar, chamadas Sala de estar A, Be C. Um dos residenciais
trata-se de instituição filantrópica que abriga também pessoas necessitadas com idade inferior a 60 anos.
Algumas destas foram incluídas na amostra estudada, com o objetivo de verificar a validade do cálculo da taxa
metabólica em função da diferença de idade, totalizando 61 participantes.
Para o cálculo da taxa metabólica, foram recolhidos os dados antropométricos das idosas (idade, peso e altura)
aferidos pelas equipes de enfermagem dos residenciais. A taxa metabólica é influenciada também pela
atividade física desempenhada pelo indivíduo, que determina a quantidade de calor gerado pelo organismo.
Para a pesquisa, considerou-se o estado estacionário das idosas, sentadas, quietas.
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A taxa metabólica de repouso de cada idosa (TMR), foi calculada usando a equação de Mifflin St Jeor (MIFFLIN
et al., 1990), apresentada na Equação 1.Esta equação foi adotada por calcular a taxa metabólica basal com
maior precisão para pessoas com 60 anos ou mais, do sexo feminino, e apresentar o resultado mais próximo
da medição da taxa metabólica por consumo de oxigênio no público alvo, de acordo com estudos de
Bonganhaet al. (2013) e Reidlinger, Willis e Whelan (2015).
TMR = 9,99 x peso (kg) + 6,25 x altura (cm) – 4,92 x idade (anos) + 166 x sexo – 161 Eq. 1
Onde:
TMR é a taxa metabólica em repouso (kcal.dia-1);
Sexo para masculino o valor é 1; para feminino o valor é 0.
A TMR foi multiplicada por 1,5, referente ao múltiplo do nível de atividade desempenhado para a categoria de
atividade muito leve – atividade sentado (MAHAN; STUMP, 1998).A unidade do gasto energético é kcal/dia,
assim, o resultado foi dividido por 24 horas, para transformá-lo em kcal/h. Posteriormente, a TMR foi dividida
pela área da superfície corporal (ADU) de cada idosa, obtida pela Equação de DuBois – Equação 2 (ASHRAE,
2009).
ADU = 0,202 .m0,425 . l0,725

Equação 2

Onde:
ADU é a área superficial do corpo, ou área de DuBois (m²);
m é a massa do corpo (kg); e
l é a altura do corpo (m).
A relação da TMR pela ADU resulta na taxa metabólica total (TMT) em kcal/h.m². O resultado da TMT foi
apresentado em W/m² e met, para facilitar a comparação com os parâmetros normatizados. A fim de verificar a
influência das características da população idosa feminina na TMT, os valores da TMT calculados foram
comparados com os valores indicados pela Tabela B.1 da ISO 7730 (2005), que apresenta a TMT para um
indivíduo adulto padrão de30 anos, com altura de 1,70cm e peso de 60kg. A ISO 7730 (2005) indica que, para
pessoas idosas, o valor da TMT é menor do que o estipulado, já que as condições antropométricas têm grande
influência nessa variável pessoal, mas não indica quanto este valor deve ser reduzido. Dessa forma, com os
valores calculados para cada idosa, foi possível estimar quanto menor é esta variável para o público idoso
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feminino.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta os dados antropométricos coletados e o valor da TMT calculada para cada idosa
participante. Para manter o sigilo, cada idosa recebeu um número, acompanhado da letra correspondente à
sala em que se localizavam. Das 61 mulheres, 8 possuem menos que 60 anos de idade, totalizando 53 idosas
que se enquadram no grupo de interesse. A idade média das idosas foi de 78 anos, a altura e peso médios
foram 150,16cm e 59,78kg, enquanto a média de idade das participantes com menos de 60 anos (destacadas
na Erro! Argumento de opção desconhecido.) foi de 52 anos, com altura e peso médio de 154,38cm e 69,00kg.
A Tabela B.1 da ISO 7730 (2005) determina o valor de 58 W/m² para o metabolismo de um indivíduo em
atividade sedentária, sentado, quieto, que equivale a 1 met. A Tabela 1mostra que todas as TMT calculadas
são menores que 1 met (média de 0,8 met), evidenciado que quanto maior a idade, menor a taxa metabólica,
concordando também com os dados encontrados por Tsuzuki e Iwata (2002), que foram abaixo de 50w/m² para
idosos expostos a diferentes temperaturas e níveis de atividade física.
Idade

Peso

Altura

TMT

TMT

Idade

Peso

Altura

TMT

TMT

(anos)

(kg)

(cm)

(W/m²)

(met)

(anos)

(kg)

(cm)

(W/m²)

(met)

1A

90

41

139

39,44

0,68

5B

73

38

141

44,27

0,76

2A

81

49

134

42,72

0,73

6B

81

64

152

46,70

0,80

3A

68

54

156

48,74

0,84

7B

88

66

152

45,45

0,78

4A

40

82

152

57,61

0,99

8B

64

80

164

52,63

0,91

5A

76

80

160

50,24

0,86

9B

58

84

164

54,21

0,93

6A

92

49

160

42,87

0,74

10B

80

41

141

42,60

0,73

7A

83

52

152

44,58

0,77

11B

87

56

149

43,91

0,76

8A

79

51

147

44,95

0,77

12B

71

81,5

149

51,28

0,88

9A

79

44

139

43,04

0,74

13B

72

55

135

46,28

0,80

10A

65

53,9

145

48,66

0,84

14B

85

57

151

44,71

0,77

11A

67

62

158

49,89

0,86

15B

58

60

152

51,41

0,88

12A

79

95

146

51,79

0,89

16B

56

61

155

52,09

0,90

13A

63

42

150

48,53

0,83

17B

72

84

156

51,50

0,89

14A

62

72

150

51,86

0,89

18B

76

48

152

45,84

0,79

15A

82

53

146

44,39

0,76

19B

78

73,5

147

48,55

0,83

16A

74

82

156

50,83

0,87

20B

62

71

151,5

51,76

0,89

Nº

Nº
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17A

71

50

145

46,67

0,80

21B

88

67,8

157

46,02

0,79

18A

76

65,3

152

47,99

0,83

22B

65

75

160

51,81

0,89

19A

75

72

150

49,07

0,84

23B

52

65

156

53,38

0,92

20A

82

50

142

43,52

0,75

24B

67

57

150

48,88

0,84

21A

65

62,4

147

49,84

0,86

25B

98

74,5

156

44,89

0,77

22A

88

70

154

46,18

0,79

26B

86

62,8

150

45,27

0,78

23A

82

50

147

44,06

0,76

27B

91

42,5

148

40,76

0,70

24A

72

45

141

45,36

0,78

1C

95

47

150

40,65

0,70

25A

87

62

138

44,02

0,76

2C

66

60,27

150

49,50

0,85

26A

90

44

138

39,83

0,68

3C

94

53

160

42,89

0,74

27A

47

85

153

56,53

0,97

4C

78

51

154

45,87

0,79

1B

80

75

154

48,59

0,84

5C

84

35,62

150

42,23

0,73

2B

86

50

152

43,58

0,75

6C

79

73

165

48,92

0,84

3B

57

45

157

50,90

0,88

7C

71

78,42

170

51,23

0,88

4B

48

70

146

54,59

0,94

Tabela 1: Dados antropométricos e TMT das idosas da Sala de Estar A, B e C.
Na Tabela 1, observa-se que todas as idosas tiveram suas taxas metabólicas inferiores ao parâmetro
considerado pela ISO 7730 (2005), em pelo menos 9%. A maior diferença foi a redução de 32%, quando a TMT
calculada foi de 0,68 met, equivalente a 39,44 W/m². A diferença média encontrada para o público estudado foi
de 20% em relação ao indicado pela norma.
Como forma de averiguar a veracidade de estimação da taxa metabólica calculada para as idosas, foram
consideradas as características de mulheres que ocupavam os espaços pesquisados com menos de 60 anos.
Observou-se que estas possuem resultados de TMT bem próximos a 1 met (média de 0,93 met), valor indicado
pela ISO 7730 (2005), verificando a precisão dos cálculos para as taxas metabólicas.
Tendo em vista que as reduções nas atividades metabólicas são significativas quando consideras as
características antropométricas dos indivíduos, salienta-se a importância do cálculo desta variável para
utilização em métodos de avaliação do conforto térmico. O modelo PMV, indicado pela ISO 7730 (2005) como
método de avaliação do conforto térmico, é indicado para a faixa de 0,8 a 4 met (46 a 232 W/m²).Mais da
metade das idosas participantes tiveram TMT inferior a este parâmetro, o que torna inviável a aplicação do
modelo para este público, e mostra a importância de calcular tal variável para determinar o modelo de avaliação
do conforto térmico a ser utilizado.
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CONCLUSÕES
O presente trabalho investigou o efeito do envelhecimento na taxa metabólica de idosas, comparado valores
calculados em estudo de campo com parâmetros normatizados. A equação de Mifflin St Jeor (MIFFLIN et al.,
1990) se mostrou adequada para o cálculo da taxa metabólica de idosas, apresentando resultados compatíveis
com pesquisas de medição da taxa metabólica para o mesmo público. A taxa metabólica das idosas apresentou
redução considerável (20%) em relação ao valor indicado pela ISO 7730 (2005) para jovens desempenhando
a mesma atividade. Isso interfere na avaliação de conforto térmico para o público idoso tanto na definição do
método a ser utilizado, que deve ser confiável para a faixa de metabolismo de idosos, quanto na escolha dos
valores de TMT utilizados, calculados ou considerando a redução em 20% dos valores da ISO 7730 (2005).
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é uma tendência demográfica mundial. Uma das demandas desta nova
realidade é a promoção de qualidade de vida e bem-estar nas cidades, trazendo implicações não apenas para
a saúde pública, mas também para o planejamento urbano, visto que mais de 80% da população brasileira vive
em áreas urbanas. Estudos indicam a atividade física como uma solução a alguns destes obstáculos. Nesse
sentido, ambientes caminháveis desempenham um papel-chave na promoção do envelhecimento saudável e
ativo. Idosos vivendo em ambientes caminháveis podem inserir a atividade física nos deslocamentos diários,
aumentando a mobilidade funcional, qualidade de vida e bem-estar psicológico, trazendo independência e
interação com a comunidade em geral (FRANK et al., 2010).
Nesse contexto, estudos confirmam que aspectos do ambiente construído podem incentivar ou inibir a
caminhada. Para criar lugares que a facilitem e incentivem é preciso entender as características específicas do
ambiente que se correlacionam com a atividade física, evidenciando a necessidade da investigação empírica
destas relações. Apesar de os idosos serem mais influenciados pelas características físicas do ambiente, os
autores indicam a insuficiência de estudos (SAELENS et al., 2003; CUNNINGHAM et al., 2004).
Visando alcançar um melhor entendimento das lacunas e limitações nesta área, o presente trabalho realiza
uma investigação teórica sobre as estratégias utilizadas no exame das relações entre o ambiente construído e
a promoção da atividade física, envolvendo estudos que relacionam medidas objetivas e percebidas do
ambiente construído com dados de saúde e atividade física de adultos e idosos.
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Com isso, este trabalho pretende destacar a necessidade da pesquisa empírica entre o planejamento urbano e
a saúde pública, objetivando fornecer uma estrutura das variáveis específicas do ambiente construído.
Ademais, examinar a atuação do ambiente como facilitador ou como barreira à atividade física pode
fundamentar políticas de planejamento urbano voltadas à promoção de um envelhecimento saudável e ativo.
METODOLOGIA
A pesquisa foi pautada na busca em bases de dados priorizando a relevância e atualização dos trabalhos. O
processo incluiu pesquisas e revisões envolvendo: a relação entre o ambiente construído e atividade física
(incluindo a caminhada), a caminhabilidade (walkability) e estudos com público-alvo idoso. Para o
aprimoramento da string de busca, foi desenvolvido um mapa semântico com as palavras-chave mais
recorrentes nos artigos, assim como a rede de coautoria e sua relação temporal a partir do software VosViewer.
O critério de seleção priorizou pesquisas e revisões dos principais autores encontrados.
Artigos adicionais que pareceram relevantes foram selecionados a partir da lista de referência dos artigos
identificados na pesquisa inicial. Foram registradas as variáveisutilizadas, métodos, resultados e
recomendações para trabalhos futuros. Os resultados-chave foram compilados em tabelas e a recorrência das
variáveis analisadas foram quantificadas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As buscas encontraram artigos da área da, saúde, transportes e planejamento urbano. A relação temporal dos
artigos selecionados, em sua maioria, segue o período de 2000 a 2019. Alguns artigos de períodos anteriores
foram adicionados de acordo com sua relevância.
As teorias utilizadas para avaliar a relação entre ambiente construído e atividade física foram examinadas e os
principais desafios na medição das variáveis foram evidenciados. A síntese das variáveis utilizadas aponta
diferentes dimensões do ambiente construído e suas relações com a atividade física.
Dentre os artigos selecionados, a caminhabilidade (walkability) foi considerada em grande parte das pesquisas,
embasando a definição das variáveis que influenciam a caminhada e o método de levantamento(KING et al.,
2005; VAN CAUWENBERG et al., 2012; VAN HOLLE et al., 2014; ZHAO; CHUNG, 2017). Estudos nesta área
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objetivam entender de que forma a caminhabilidade está relacionada a tipos diferentes de caminhada.
Os trabalhos sugerem que ruas com quarteirões curtos, múltiplas escolhas de rotas e destinos encorajam a
caminhada para o transporte. A presença de parques e instalações recreativas, calçadas e paisagismo
agradável foram encontrados como promotores da caminhada para o lazer (FRANK et al., 2010). Outras
variáveis do ambiente construído frequentes nos estudos envolvem segurança, desenho urbano em
microescala, estética e conveniência das instalações (CUNNINGHAM et al., 2004).
Os trabalhos de Weiss et al. (2010) e Van Holle et al.(2014) apontaram a renda, gênero e educação como um
fator importante, enquanto outros não encontraram diferenças significativas (MICHAEL et al., 2006).O ciclismo
aparece em parte dos trabalhos (CERVERO et al., 2009), mas a caminhada representou a atividade física mais
presente nos estudos selecionados.
O contexto espacial da maior parte das pesquisas envolve países europeus, como a Bélgica, assim como a
Austrália, Estados Unidos e China. Nesse sentido, as comparações entre países são específicas, visto que é
provável que a caminhada faça contribuições diferentes para o nível de atividade física total em comparação
com outros países. Existem diferenças na realidade intraurbana de cidades europeias e cidades de baixa
densidade orientadas ao carro (como os Estados Unidos e Australia, por exemplo).
Os estudos na América Latina são escassos e, quando presentes, não consideram idosos. No Brasil, estudos
semelhantes que incluem variáveis ambientais construídas baseadas em medições obtidas por sistemas de
georreferenciamento e idosos, são pioneiros e ainda pouco explorados na América Latina (GIEHL, 2014).
Os trabalhos destacaram limitações como a ausência de medidas consistentes e objetivas de características
específicas do ambiente (CUNNINGHAM et al., 2004). Trabalhos considerando características do ambiente
construído reportadas e medidas objetivamente alcançaram um baixo grau de concordância e reprodutibilidade
entre as medidas, indicando uma baixa relação entre as características físicas percebidas e as características
existentes medidas objetivamente (MICHAEL et al., 2006). A maior parte dos estudos selecionados utilizam
dados auto-relatados de atividade física. Autores apontam para riscos de viagens não motorizadas não
reportadas, salientando casos em que a pesquisa pode ser sub-relatada por lapsos de memória (FRANK;
ENGELKE, 2001).
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As conclusões variam de acordo com o método de medição, o que sugere que ambos os fatores ambientais
reais e a percepção desses atributos influenciam o comportamento de caminhada (WEISS; MAANTAY; FAHS,
2010).Estes achados inconsistentes foram justificados como um reflexo do método de medição e não pela falta
de importância das características estudadas para a atividade física (CUNNINGHAM et al., 2004), indicando a
necessidade de aprimoramento das ferramentas.
As principais fragilidades dos estudos incluem: tamanho das amostras, homogeneidade socioeconômica da
população, variabilidade limitada nas características das vizinhanças (limitando a capacidade de observar
associações entre características da vizinhança e a caminhada) e a impossibilidade de generalização para
outras realidades geográficas. Ainda, a maior parte dos estudos é transversal e sem causalidade implícita,
indicando a necessidade de pesquisas longitudinais.
Os trabalhos destacam que pesquisas futuras devem examinar a relação entre ambiente construído e tipos
específicos de caminhada (CHRISTIAN et al., 2011). Outros reforçam a necessidade de mais pesquisas sobre
os atributosambientais associados, especificamente, à caminhada para lazer(GIEHL et al., 2016). Dados
objetivos sobre a caminhada são recomendados para gerar estimativas confiáveis (MOUDON et al., 2007).
Autores reforçam a importância de análises desagregadas, com dados detalhados sobre ambos os aspectos
de atividade física e o ambiente construído no nível individual ou residencial (HANDY et al., 2002). Diferentes
escalas geográficas devem ser exploradas considerando unidades de GPS (Global Positioning Systems) para
examinar a variação no tamanho e na forma das vizinhanças de cada indivíduo (CHRISTIAN et al., 2011).Alguns
recomendam a definição da “vizinhança local” a partir de raios em torno das residências(MICHAEL et al., 2006).
A verificação das descobertas e a aplicação dos métodos em outros contextos urbanos são necessárias para
generalizar os achados (KOOHSARI et al., 2016). Em cidades situadas em climas semelhantes, as percepções
obtidas são provavelmente mais transferíveis (CERVERO et al., 2009).
CONCLUSÕES
A relação entre o ambiente construído e a atividade física de idosos mostrou-se objeto de um número limitado
de estudos. Contudo, ressaltam-se as contribuições no campo da saúde, planejamento e desenho urbano que:
destacam a importância da caminhada para a promoção da saúde pública, evidenciam o papel da forma urbana
na atividade física como transporte e recreacional e salientam as associações entre atributos ambientais e a
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atividade física de adultos e idosos. Trabalhos sobre caminhabilidade apontam a necessidade de considerar
tipos específicos de caminhada. Além disso, indicam a necessidade de testar aspectos objetivos e subjetivos,
considerando variações no tamanho, caráter e forma das vizinhanças e explorando diferentes escalas
geográficas.
Poucos estudos na literatura de planejamento urbano aplicaram métodos para medir o efeito de características
do ambiente construído em modos alternativos de comportamento de viagem, como o caminhar de idosos.
Evidenciando que, apesar do reconhecimento empírico a respeito das vantagens dos ambientes caminháveis
e da realidade demográfica futura, ainda permanece a lacuna entre a retórica da evidência científica e a prática.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho é parte da pesquisa de um trabalho final de graduação. Tem por objetivo a qualificação do meio
rural, bem como a permanência das pessoas nas comunidades da bacia hidrográfica do Rio Teixeira Soares.
A bacia hidrográfica compreende três municípios (figura 1). Gaurama na parte de maior altitude na bacia,
Viadutos localizando-se em um platô intermediário e Marcelino Ramos que fica ao longo da margem do lago
do rio Uruguai. Neste artigo, objetiva-se apresentar as questões teóricas que embasaram os estudos, bem
como apresentar as análises do local apontando para possíveis diretrizes projetuais.
Os preceitos de Permacultura orientam este trabalho através de uma metodologia de planejamento. A qual foi
inicialmente desenvolvida e incorporada por Bill Mollison e David Holmgren na década de 1970, com o intuito
de retratar um sistema integrado (que estivesse em constante evolução) de animais e vegetais perenes, que
sejam auto perpetuadoras e úteis ao homem. Ao longo dos anos esse conceito foi compreendido como “Cultura
Permanente” abrangendo conhecimentos oriundos de diversas áreas científicas. Atualmente o termo evoluiu
com a compreensão do espaço, da paisagem e do território conscientemente planejados, com a finalidade de
reproduzir os padrões e as relações encontradas na natureza. Ao mesmo tempo que consegue produzir
abundância de alimentos, de produtos e de energia para fornecer as necessidades locais (Holmgren D. 2002).
A Permacultura consiste na elaboração, implantação e manutenção de ecossistemas produtivos que
mantenham a diversidade, a resiliência, e a estabilidade dos ecossistemas naturais, promovendo energia,
moradia e alimentação humana de forma harmoniosa com o ambiente (MOLLISON B. 1991, p.7).
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Figura 1: Localização área de estudo. Fonte: Autor, 2019.
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A partir do exposto por Mollison (1991), considera-se a Permacultura como uma filosofia de vida sustentável,
que busca através de esforços locais diminuir nosso impacto no meio ambiente. Observa-se que, desde a
década de 1950, o sistema de agricultura brasileira tem sido incentivado a um meio de produção pouco
sustentável. Tal forma de produção depende de constante controle orgânico/químico os quais, na maioria das
vezes, contaminam o ambiente, além de contribuir para a intoxicação dos seres vivos que ali habitam e também
os que se alimentam dos produtos ali produzidos (PIRAN, N., 2001). Esse sistema de produção tem se mostrado
cada vez mais ineficiente para a região do norte do estado do Rio Grande do Sul. Sistema esse que foi pensado
para propriedades de grande porte e sem declividade, o que difere bastante da área de estudo deste trabalho.
A bacia hidrográfica do Rio Teixeira Soares é uma sub bacia do Rio Uruguai que apresenta um desnível
topográfico bastante acentuado. Fato que pode justificar a existência de pequenas propriedades rurais em
detrimento de grandes áreas de produção agrícola. Nesse contexto, entende-se o porquê de os pequenos
produtores da região pouco conseguirem se adaptar ao sistema agrícola imposto. Os grandes maquinários
financiados por bancos ou subsídios governamentais pouco se adaptam ao relevo local. Feito que ocasionou o
endividamento de muitos agricultores, por investirem em uma infraestrutura que não trouxe o lucro esperado.
O que pode ter incentivado a venda de suas terras para sair em busca de novas oportunidades de trabalho.
A partir de uma pesquisa histórica do local, entendeu-se que muitos foram/são os motivos que fizeram a
população rural decair nos últimos anos. Desde (a) diminuição da taxa de natalidade, (b) migração dos jovens
rurais em busca de melhores oportunidades, (c) falta de lazer e cultura, (d) carência na área de educação. O
que antes eram comunidades consolidadas, hoje são pequenas propriedades distantes umas das outras.
Ocorrência que altera completamente as dinâmicas ali vivenciadas.
Sabe-se que não se dá a devida importância para o rural, mas é dele que vem o alimento básico da população.
Neste sentido, esse trabalho procurou reconhecer o verdadeiro valor desse espaço e das comunidades que o
produz, buscando ressaltar a importância dessa paisagem cultural. Assim, entende-se que é necessário
repensar os meios de produção atualmente implantados no local de estudo. Percebe-se que, além de eles não
se preocuparem com a paisagem e com o entorno, a sua aplicação acarreta uma escassez da fertilidade natural
do solo. Ficando os agricultores submetidos a utilizar produtos químicos para novas produções, o que cria no
ambiente um desequilíbrio da fauna, flora e contaminação da água da bacia hidrográfica.
Desse modo, a aplicação das metodologias permaculturais tem como objetivo perceber as potencialidades do
espaço e propor alternativas sustentáveis para o melhor desenvolvimento da região.
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METODOLOGIA
Para compreender melhor o contexto histórico foi realizado uma pesquisa bibliografica, na qual Nedio Piran em
seu livro “Agricultura familiar: lutas e perspectivas do Alto Uruguai” (2001) avidencia as características locais e
culturais até o ano de 2000. Complementando, utilizou-se da dissertação de Melody Forcelini (2016) sobre a
história local,que aponta os impactos da implantação da Usina Hidreéletrica de Itá na região.
Para a análise e diagnóstico do local, foi utilizada a metodologia de Ian Mcharg, apresentada no livro Design
With Nature (1992). Nela, propõe-se vincular os valores dos recursos naturais, os valores sociais e os valores
estéticos através da sobreposição dos mapas de valores. Procura-se demonstrar claramente que a proposta
oferece um benefício social maximizado com um custo social mínimo. As análises foram feitas com dados
obtidos de diversas fontes, tais como: IBGE, FBDS, USGS – AlosPalsar, MapBiomas e Embrapa. Sobrepôs-se
e analisou-se os dados com base SIG (Sistema de Informações Georreferenciadas) no software livre Qgis
2.14.8. Na qual obteve-se sínteses de análises nas diferentes áreas de pensamento, e para cada mapa foi
possível propor diretrizes permaculturais que atendessem aos objetivos deste trabalho.
Entende-se que os olhares permaculturais e as formas de análise do território trazidos por Mcharg são
complementares. Com a permacultura norteando o olhar sobre o local, entendendo que o homem faz parte da
natureza, logo as perspectivas da permacultura conseguem tecer soluções para um planejamento resiliente.
Desse modo, serão apresentadas adiante as análises obtidas pela metodologia de Mcharg.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As pesquisas relacionadas a área, com base no censo agropecuário, realizado em 2017 pelo IBGE (figura 2).Os
dados demonstram que existe um índice baixo de produtores jovens e um índice alto de produtores com mais
de 60 anos, situação que causa preocupação, pois cada vez mais a população economicamente ativa perde
espaço nas produções do meio rural. Outra questão evidenciada é a pouca escolaridade técnica dos
agricultores, o que dificulta o manejo adequado do solo, ficando restrito a poucos técnicos para auxiliar nesse
manejo e produção.
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Figura 2: Gráficos elaborados a partir de dados IBGE Rural 2017, adaptados pelo autor, 2019.
Quando se analisa índices econômicos, observa-se que o município de Marcelino Ramos depende muito de
financiamento, apresentando gastos altíssimos. Já o município de Gaurama pouco depende de financiamentos.
Na sua maioria as lavouras dos três municípios são trabalhadas com o sistema de cultivos temporários, com
poucas partes de cultivos permanentes, além disso, existem algumas áreas dedicadas ao cultivo de flores. É
possível identificar nesse gráfico também, que a cidade de Marcelino Ramos, a qual compreende a topografia
mais acidentada entre as três, também é o município que menos produz de forma temporária. O uso intensivo
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de adubação química fica claro no gráfico de adubação, poucos são os espaços que não utilizam agrotóxicos
na produção agrícola. Entre os três municípios, Marcelino Ramos é o que apresenta o maior índice do uso de
adubação orgânica, embora a maior parte continue sendo a adubação química (figura 2).
Agregando as informações do censo descritas acima junto as análises diagnosticadas e aos preceitos
permaculturais, observa-se que a sobreposição dos mapas relacionados a mobilidade, ao uso do solo e as
comunidades possibilitou a criação de uma síntese de valores sociais (figura 3). Já a sobreposição dos mapas
de densidade de drenagem, hidrografia, declividade, gerou um mapa síntese relacionado as Áreas de
Preservação Permanente (figura 4). Por fim, a sobreposição dos mapas de vegetação natural, vegetação
secundária e formação antrópica permitiram a confecção de um mapa síntese de vegetação (figura 5).

Figura 3:Mapa síntese – Valores sociais. Fonte: Bases de dados adaptadas pelo autor, 2019.
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A análise do mapa de valores permite observar que os colonizadores que vieram ocupar a região, eram oriundos
da migração dos povos europeus, que trouxeram consigo seus costumes e sua cultura, na qual foram
integralizando de forma harmônica ao longo do tempo e constituindo diversas comunidades. Com o passar dos
anos as forças dessas comunidades vieram a enfraquecer por conta do abandono do rural. Nota-se também a
diferença entre o predomínio do cultivo cíclico com maior concentração econômica nas áreas de altiplanos, na
qual o sistema do agronegócio pode ainda vigorar. Diferente dessas áreas, os vales, localizados mais ao norte
do mapa, apresentam lotes rurais de pequena abrangência, e junto a isso, também é predominante a
característica de relação comunitária, que sempre apresentam como centralidade a igreja. Entretanto, até
mesmo esses centros comunitários estão sendo abandonados nos dias atuais.

Figura 4: Mapa síntese – Áreas de Preservação Permanente. Fonte: Bases de dados adaptadas pelo autor,
2019.
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A sobreposição desses dados evidencia áreas com problemáticas bastante visíveis. Na parte do médio platô
(1) aparecem em evidência as APP’s de rios que se encontram antropizadas, ocasionando interrupções no fluxo
vegetal e acaba criando ilhas florestais. Na parte mais baixa da bacia encontram-se os vales (2), e muitas de
suas encostas encontram-se desprovida de formação florestal, ocasionando uma aceleração das águas
superficiais e originando as erosões. Pela ausência de vegetação nas margens dos rios e encostas, na medida
que o rio vai descendo seu curso, vai carregando consigo materiais diversos oriundos da erosão do solo. Como
exemplos temos os lixos que pela inconsciência ambiental acabam sendo depositados em qualquer lugar, com
a chuva são carregados pelas águas e acabam poluindo a bacia. Outra problemática é o uso extensivo de
agrotóxicos, que ao poluir as águas, intoxicam uma cadeia de vidas, inclusive os seres humanos.

Figura 5:Mapa síntese - Vegetação. Bases de dados adaptadas pelo autor, 2019.
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A bacia do rio Teixeira encontra-se dentro do bioma da Mata Atlântica, e compreende duas formações florestais,
possuindo ainda uma área de ecótonos durante a transição. A Floresta Ombrófila Mista é caracterizada pela
combinação de coníferas com vegetação folhosa. A Floresta Estacional Decidual é caracterizada por ter o
fenômeno da estacionalidade fisiológica da floresta, que ocorre durante o inverno, contendo mais de 50% dos
indivíduos desprovidos de folhas. A área analisada é também muito caracterizada pelas Florestas Secundárias,
que são resultantes da cultura histórica do corte de madeiras nativas, nascem espontaneamente para regenerar
a vegetação nativa depois que a terra é abandonada. Já a silvicultura são formações florestais exóticas, que
estão fora de sua área natural, caracterizada por ser um monocultivo com indivíduos de aproximadamente 30
metros de altura e sem estratificação.
CONCLUSÕES
Com base nos estudos realizados constata-se que a região apresenta um enfraquecimento das comunidades
rurais, além de uma dificuldade e instabilidade nas questões relacionadas com a produção de alimentos.
Apresenta-se a Permacultura como proposta de readequação do espaço rural. Verifica-se que as metodologias
permaculturais de produção do espaço podem reverter a situação que se encontra hoje a área de estudo. Além
de possibilitar a volta à uma vida sustentável, entende-se que poderá trazer melhorias econômicas, ambientais
e sociais, oferecendo a qualificação do espaço para que possa ser apreciado por todos.
É concluído que há a necessidade de um espaço que conecte a sociedade a uma nova forma de produção e
interação com a natureza. Nesse sentido, aponta-se para a possibilidade de projetação de um centro
permacultural como elemento qualificador do espaço rural. Este, além de trabalhar como espaço unificando as
comunidades, também poderá servir como um modelo de produção autossuficiente para a região.
REFERÊNCIAS
HOLMGREN, D. Permacultura Princípios e caminhos além da sustentabilidade. Porto Alegre: Via Sapiens, 2013.
MCHARG, I. L. Design WithNature. Nova York: Wiley, 1992.
FORCELINI, Melody. “Colossal, Complexa, Imprescindível”: Tecnologia de Força Bruta e a Usina Hidrelétrica de Itá/SC.
Dissertação de Mestrado – Universidade Estadual do Centro Oeste. Irati, 2017
MOLLISON, B.; HOLMGREN, D. Permacultura Um. São Paulo: Ground, 1983.
MOLLISON, B.; RENY, S. M. Introdução à Permacultura. Tyalgum: Tagari, 1991.
PIRAN, N. Agricultura Familiar: Lutas e Perspectivas no Alto Uruguai. Erechim: Edifapes, 2001.

295

INDÍCIOS DE HABITABILIDADE PARA O BEM-ESTAR
NO ENVELHECIMENTO
CAROLINA MORGADO DE FREITAS SILVEIRA1; MARIANA SILVA VILLELA2; VERA HELENA MORO
BINSELY3
1Federal de Santa Catarina (UFSC) – arq.carolinamorgado@gmail.com
2Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – arq.marianavillela@gmail.com
3Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – vera.binsely@gmail.com

INTRODUÇÃO
Com o objetivo de investigar possíveis indicadores de estímulos ambientais favoráveis ao processo de
envelhecimento, este artigo explora o cruzamento obtido a partir dos resultados de duas pesquisas distintas —
uma com foco na habitação de suporte para o envelhecimento ativo e saudável (SILVEIRA, 2019) e outra com
foco nos estímulos ambientais influenciadores do bem-estar, em ambientes terapêuticos (VILLELA, 2017).
Unidas pelo elo qualitativo da habitabilidade — que preza pelo atendimento às variáveis de um projeto
arquitetônico de forma coerente com a vivência proposta na espacialidade concreta— seus resultados foram
revistos e analisados sob a ótica do bem-estar ambiental para o favorecimento do envelhecimento saudável.
A acepção de habitabilidade, fundamentalmente, conjuga variáveis funcionais, simbólicas e técnicas, que
reveste a relação entre pessoa e ambiente (ELALI, 2006; MALARD, 2006). Portanto, a qualidade espacial
engloba a arquitetura em sua totalidade, ao extrapolar aspectos meramente visuais, integrando e harmonizando
os aspectos físico-construtivos com os aspectos culturais e emocionais.
Valer et al. (2015) indicam que o significado de envelhecimento saudável inclui, entre outros, “ter saúde” (p.
813) e “ter sentimentos positivos” (p. 814):
“Envelhecimento saudável assume uma conceituação mais ampla do que a ausência de doença, sendo
considerado um processo de adaptação às mudanças que ocorrem ao longo da vida, o que permite aos idosos
manterem seu bem-estar físico, mental e social, estando esse termo fortemente relacionado à manutenção de
uma boa velhice e à identificação de seus determinantes”. (VALER et al., p. 810).

Esta concepção alinha-se à visão de saúde da Organização Mundial de Saúde (OMS): “Saúde é o completo
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estado de bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade” (WHO,
2014, p. 1). Além disso, instiga a investigação sobre quais seriam esses determinantes, incluindo-se os atributos
ambientais.
A interação humano-ambiental é pesquisada cientificamente em diferentes áreas do conhecimento —
Arquitetura, Ergonomia, Neurociência, Psicologia Ambiental, Saúde Pública, entre outras — com enfoques
distintos. As discussões transdisciplinares resultam em teorias e na identificação da relação entre elementos e
comportamentos na interação humano-ambiental. Com a identificação de possíveis benefícios oriundos dessa
interação, muitos estudos foram revisados sistematicamente de acordo com condições específicas: a)
patologias, p. ex. transtornos mentais (IYENDO et al., 2016; SHRAIKY, 2011); b) ambientes específicos, p. ex.
hospitalar (SHEPLEY; PASHA, 2013; ULRICH et al., 2004); c) estímulos específicos da ambiência, p. ex. arte
(LANKSTON et al., 2010); presença de vegetação (VAN DER BERG, 2005; MARCUS, 2006); conforto acústico
(ULRICH et al., 2004); d) relevância de achados científicos (SCHWEITZER et al., 2004); entre outros. Segundo
a revisão de Villela (2017), alguns dos benefícios ao bem-estar relacionados à ambiência podem incluir:
promoção de relaxamento; promoção de emoções positivas; restauração da atenção e redução do estresse
psicofisiológico; melhoria na qualidade do sono; redução de medicamentos para dor; sensação de segurança;
conforto térmico; entre outros.
Silveira (2019) também cita o potencial restaurador da interação humano-ambiental na habitação; segundo
Bachelard (2000), o lar representa o acolhimento do corpo e da alma. A habitação assume importância ainda
maior com o passar das décadas, destacando-se duas questões. Com o afastamento das atividades
profissionais, evidencia-se a tendência de ampliação do tempo de permanência no ambiente residencial.
Ademais, o envelhecimento pode suscitar alterações psíquicas e físicas que dificultam a realização de tarefas.
Nessa perspectiva, a habitação fundamentalmente deve oferecer suporte ao idoso ao maximizar suas
habilidades, bem como propiciar segurança e conforto (BINS ELY; MASSON, 2017). Assim, buscando
incrementar o debate da interação humano-ambiental e seu impacto no bem-estar, este artigo se propõe a
explorar os atributos relacionados à qualidade ambiental da habitação para idosos.
METODOLOGIA
Segundo Köche (2011, p. 106), “Um problema de investigação delimitado expressa a possível relação que
possa haver entre, no mínimo, duas variáveis conhecidas”. Este artigo é baseado no cruzamento de dados de
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duas pesquisas distintas, cujas variáveis são conhecidas. No entanto, busca-se a reanálise e discussão de seus
dados à luz de um novo objetivo: investigar estímulos ambientais favoráveis ao envelhecimento saudável na
habitação.
As pesquisas originais têm a mesma natureza qualitativa, exploratória e descritiva, e suas bases teóricas
dialogam devido ao aporte da Psicologia Ambiental e da Fenomenologia. Também, evidencia-se a semelhança
quanto à metodologia adotada — baseada em revisão bibliográfica e estudos de campo, envolvendo entrevistas
— e, quanto à coleta de dados — com roteiro semiestruturado aplicado em contato presencial entre pesquisador
e participante.
A primeira pesquisa (SILVEIRA, 2019), dentre seus objetivos, almejou compreender a habitação em suas
possibilidades arquitetônicas face ao processo de envelhecimento, incluindo a identificação de aspectos como
necessidades e preferências dos usuários idosos, assim como configurações espaciais e organizacionais. Seu
principal resultado centra-se na caracterização de habitação de suporte para idosos. A segunda pesquisa
(VILLELA, 2017) objetivou conhecer os estímulos ambientais que influenciam o bem-estar de usuários de
ambientes terapêuticos, especificamente de práticas integrativas e complementares (PIC) — nos quais as
pessoas em tratamento não são necessariamente diagnosticadas com alguma patologia e, frequentemente,
autoavaliam sua saúde como boa ou ótima. Como resultado principal, obteve-se uma categorização dos
estímulos ambientais que influenciam o bem-estar de usuários dos ambientes de PIC. Como resultado
secundário de ambas as pesquisas houve uma identificação do significado de bem-estar da perspectiva dos
usuários.
No cruzamento dos resultados, primeiramente, buscou-se a identificação dos aspectos de bem-estar relevantes
aos entrevistados da primeira pesquisa. Após, foi verificado seu nível de congruência com o significado de bemestar dos usuários da segunda pesquisa. Por fim, foi utilizada a categorização de estímulos ao bem-estar da
segunda pesquisa para a análise dos dados das entrevistas da primeira pesquisa.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A apresentação e discussão dos principais resultados da pesquisa procura revelar possíveis indicadores de
estímulos ambientais que influenciam positivamente a qualidade de vida do indivíduo que envelhece. A
discussão articula os aspectos tangíveis e intangíveis da habitabilidade, conforme a classificação de Villela

298

Saúde, Bem-Estar e Meio Ambiente

(2017). Devido ao diálogo entre duas pesquisas, resgatou-se o tratamento de dados e dos resultados originais,
visando destacar aqueles relevantes ao objetivo deste artigo.
Inicialmente categorizadas pela classificação de Hunt (1991), as necessidades espaciais do idoso são
organizadas em Necessidades Físicas, Informativas e Sociais. A pesquisa de Silveira (2019) desdobrou essa
classificação, obtendo as subcategorias apresentadas na Figura 1.

Figura 1: Categorias e subcategorias das necessidades espaciais. Fonte: adaptado de Silveira, 2019.
A metodologia aplicada ao artigo propõe a revisão dessa categorização inicial da pesquisa de Silveira (2019),
de acordo com as categorias da pesquisa de Villela (2017). A categorização de estímulos ao bem-estar é
relacionada na Figura 2, sendo seus efeitos positivos ou negativos derivados de sua presença e/ou ausência.
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Figura 2:Categorias e subcategorias de estímulos ao bem-estar. Fonte: adaptado de Villela, 2017.
Ao entrelaçar a classificação das necessidades espaciais do idoso preconizadas por Hunt (1991) com as
categorias de estímulos ao bem-estar propostas por Villela (2017), constata-se a visão multidimensional da
interação humano-ambiental. As afinidades detectadas foram: 1) Necessidades Espaciais — estímulos
Auditivos; Biológicos; Conforto Lumínico e Higrotérmico; e, Espaciais; 2) Necessidades Informativas — ligamse à orientação espacial por meio dos estímulos Artísticos; Auditivos; Espaciais; Olfativos; e, Naturais; e 3)
Necessidades Sociais — conectam-se, sobretudo, aos estímulos Sociais e Socioespaciais. Nessa última,
constata-se uma particularidade, pois compreende-se que o atendimento da subcategoria Ambiência
Aconchegante pode ocorrer por somatório de múltiplos estímulos ao bem-estar, variando conforme a
subjetividade humana. A similitude nem sempre é explícita, mas as classificações dialogam e complementamse. Nessa revisão, verificaram-se sutilezas e tópicos não tratados na classificação de Hunt. A primeira situação
pode ser ilustrada por nuances de reclassificação quanto aos estímulos Socioespaciais. Nesses, destaca-se a
necessidade informativa de orientação em relação à identidade, que pressupõe a possibilidade de
personalização do espaço, e, relaciona-se com a subcategoria Territorialidade (comportamento oriundo da
interação pessoa-ambiente). Para os entrevistados idosos, essa possibilidade é valorizada pois permite
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informar que aquele é o seu espaço, bem como expressa sua essência, ao ter liberdade de controle do
ambiente. Portanto, constata-se que um aspecto pode associar-se a duas categorias de Hunt, uma vez que
funde as Necessidades Informativas e as Necessidades Sociais. O segundo cenário expressa-se na ausência
dos estímulos Energéticos na classificação das necessidades espaciais do idoso.
O cruzamento das pesquisas de Silveira (2019) e Villela (2017) quanto ao significado de bem-estar conferido
pelos entrevistados, está sintetizado na Figura 3.

Figura 3: Significado de bem-estar. Fonte: Autoras, 2019.
Evidencia-se a congruência nos seguintes significados: Relaxamento; Aconchego/ Acolhimento; e, Confiança/
Segurança. A percepção de Organização, por similitude, pode ser considerada dentro da categoria
Simplicidade. Porém, a diversidade humana espelha-se em contextos específicos, a exemplo da valorização,
por parte dos idosos, da inserção urbana da habitação, contemplada na categoria Proximidade e sem
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correspondência com a classificação de bem-estar da segunda pesquisa.
Os dados reclassificados sinalizam que, dentre os possíveis estímulos ambientais favoráveis ao
envelhecimento saudável no contexto da habitação, destacam-se oito categorias: Artísticos; Auditivos;
Biológicos; Conforto Lumínico e Higrotérmico; Espaciais; Naturais; Sociais; e, Socioespaciais. Essa
reclassificação geral, ao ser analisada pormenorizadamente, indica que apenas os estímulos Energéticos e
Olfativos, possivelmente percebidos, não foram mencionados diretamente nas entrevistas com idosos. No
entanto, alguns aspectos comentados por eles tangenciam tais categorias. Por exemplo, a necessidade de
espaço para meditação ou oração — com a intenção de auto conexão ou conexão com a dimensão espiritual
— tangencia a categoria Energéticos, na subcategoria Energia Espiritual. Outra peculiaridade levantada pelas
entrevistas foi a motivação advinda dos cuidados e companhia de um animal de estimação, como uma
Necessidade Social, sem paralelo na categorização de Villela (2017).
O tema revela múltiplas possibilidades de análises e reflexões. Percebe-se que os estímulos para o bem-estar,
quando enfocados no envelhecimento, se expressam predominantemente nas Necessidades Espaciais,
seguido das Necessidades Sociais. As Necessidades Informativas tendem a ser menos consideradas nos
projetos arquitetônicos para idosos, talvez por desconhecimento dos projetistas.
Todas as categorias e estímulos são importantes para o completo estado de bem-estar. Pela sua predominância
nas respostas das entrevistas, exemplifica-se a discussão com os estímulos Espaciais. Esse recorte evidenciou
a importância de:
a) Configuração Espacial: conjunto de elementos estruturais do espaço (forma, dimensões e
aberturas). Corresponde às necessidades de orientação quanto ao tempo, visto que as aberturas
podem permitir contato com o ambiente externo e suas condições climáticas;
b) Organização Funcional: configuração do conjunto de elementos móveis e/ou flexíveis do espaço
(mobiliário, equipamentos, divisórias etc.) na estrutura espacial disponível, por meio de leiaute,
desenho universal e orientabilidade. Corresponde às necessidades físicas de acessibilidade, leiaute
e segurança (quanto ao risco de acidentes); também atende à necessidade informativa de orientação
espacial;
c) Mobiliários, Equipamentos e Acessórios: recursos viabilizadores da realização de atividades.
Corresponde às necessidades físicas de comodidades (p.ex., entretenimento, acessado por
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dispositivos eletrônicos) e de conforto (em relação a aspectos ergonômicos dos mobiliários); também
atende à necessidade informativa de orientação quanto ao tempo e quanto às notícias do mundo
exterior (por meio de recursos como: relógios, agendas, calendários, jornais etc.);
d) Superfícies: materiais, texturas e cores de revestimentos e/ou acabamentos presentes nas
superfícies do espaço e seus elementos. Corresponde às necessidades físicas de durabilidade e
manutenção e de segurança (p. ex., evitar quedas).
CONCLUSÕES
Inserido na problemática dos impactos do ambiente no bem-estar, este artigo objetiva a investigação dos
possíveis estímulos ambientais favoráveis ao processo de envelhecimento no contexto da habitação. Com esse
enfoque, a reclassificação dos dados obtidos com as pesquisas originais sinaliza indícios de habitabilidade
centrado nos projetos arquitetônicos para idosos, sendo está a principal contribuição do artigo. Ademais,
estima-se que esse enfoque seja relevante aos estudos das interações humano-ambientais no contexto do
bem-estar no processo de envelhecimento, fomentando a discussão sob uma ótica particular.
No cruzamento de dados, verificou-se: a) explícita congruência dos significados subjetivos de bem-estar do
usuário do ambiente, como Aconchego, Relaxamento e Segurança/Confiança; b) congruência limítrofe em
categorias cujas características tangenciam-se; e, c) expressividade da categoria Espaciais, para a qual os
arquitetos tendem a deter maior domínio técnico. Já os aspectos reclassificados nas categorias Sociais e
Socioespaciais possuem nuances relativas ao envelhecimento que demandariam subcategorização distinta.
Devido ao caráter essencialmente teórico desse resultado, recomenda-se que sua verificação seja realizada
em estudos de caso específicos para essa finalidade.
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INTRODUÇÃO
“A escola é o primeiro espaço de vivência pública da criança e é onde se constrói a condição de cidadão de
cada indivíduo” (DISCHINGER et al., 2004, p. 11), porém por conta da realidade de ensino no Brasil, a aplicação
da inclusão torna-se uma tarefa um pouco complicada, visto que seria necessária uma reforma educacional em
grande escala, capacitação dos profissionais envolvidos, intervenções arquitetônicas e na infraestrutura das
escolas dentre vários outros fatores (MELLO, 1991).
Nesse contexto, a criança com autismo se apresenta como um importante exemplo no estudo das relações da
percepção ambiental, pois sua visão espacial e sua relação com o meio sugerem que o ambiente é capaz de
gerar sensação que possam interferir em seu comportamento. Bins Ely (2003) considera importante conhecer
os elementos do ambiente que podem causar os estímulos sensoriais – perceber e receber informações – e
provocar respostas ao nível do corpo – o comportamento.
O Transtorno do Espectro do Autista (TEA) refere-se a um grupo de transtornos caracterizados por um espectro
de prejuízos qualitativos na interação social, associados a comportamentos repetitivos e interesses restritos. O
TEA apresenta uma ampla gama de severidade e prejuízos, sendo frequentemente a causa de deficiências
graves, representando um grande problema de saúde pública (MOITA, 2016).
Oliveira (2012) comenta que a criança com autismo apresenta características que diferenciam sua percepção,
limitando, muitas vezes, o seu conhecimento do mundo. Não compreendem facilmente a partir do todo,
costumam focar mais nos detalhes. Apresentam distúrbios que provocam uma confusão na percepção das
informações e na interpretação dos sentidos, o mundo passa a ser uma fonte de odores, ruídos e poluições
visuais, um cenário caótico, que pode causar instabilidade e insegurança. É bem comum que o autista tenha
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mais dificuldade na aprendizagem durante a vida, desde as tarefas consideradas mais simples como ir à escola,
tomar banho ou preparar um almoço, isso não quer dizer que todos os autistas possam apresentar esse tipo
de comportamento (OLIVEIRA, 2012). Para isto, foi necessário buscar aporte teórico na área de Psicologia
Ambiental que passou a ser utilizado a partir de 1943, quando Brunswik propôs que os estímulos ambientais
transmitidos eram mais complicados do que pareciam à época.
A psicologia ambiental estuda a relação entre o comportamento humano e o espaço. Entretanto, cabe verificar
até que ponto os processos e relações podem ser analisados de maneira independente (GÜNTHER, 2009). As
percepções e sensações do ser humano estão diretamente relacionadas ao ambiente que o envolve, afetando
seu comportamento. O intercâmbio comportamental do homem com o ambiente contextualiza as necessidades
e a compreensão do uso dos espaços.
Sendo assim, a proposta deste trabalho é apresentar recomendações projetuais na relação pessoa-ambiente
para escolas do município de Florianópolis, que incluam crianças com autismo. Através do estudo de caso em
três escolas da Rede Municipal de Ensino de um município do sul do país, onde, foram levantadas informações
dos ambientes e análise de comportamento dos usuários com autismo dentro dos espaços de uso. A intenção
é auxiliar a inclusão da criança com autismo, em ambientes escolares, por meio de uma arquitetura que possa
materializar as condições físicas e espaciais adequadas para que estas crianças desenvolvam suas
potencialidades e adquiram uma maior independência nas suas atividades diárias, promovendo uma melhor
inclusão na escola.
MÉTODOS
Estudos de Caso
Em relação aos procedimentos, essa pesquisa caracteriza-se como qualitativa: exploratória e descritiva,
fundamentada em revisão bibliográfica e estudos de caso. Para Yin (2001, p. 32), o estudo de caso se define
como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida
real”.
Como critério de estudo para esta pesquisa, elencaram-se, junto com a Prefeitura Municipal, três escolas onde
poderiam ser feitos os estudos de caso, que, possuíssem alunos com autismo. Mediante uma análise pautada
em estudo de caso, foram avaliadas salas de aula e salas multimeios em três Escolas Básicas Municipais.
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Mapa Comportamental
Como procedimento metodológico utilizou-se observação e entrevistas, seguidas de Análise de Conteúdo
e aplicação do Mapa Comportamental. O mapa comportamental é um procedimento que resulta em um produto
da observação cuja representação gráfica da ocupação e uso espaço permite a associação entre a ocorrência
de comportamentos observáveis, os atributos do ambiente e o tempo em que ocorrem (COSCO; MOORE;
ISLAM, 2010). E também, segundo os autores, o mapa comportamental centrado na pessoa visa registrar
atitudes e comportamentos dos usuários do espaço.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Serão apresentados os resultados relacionados à aplicação dos métodos propostos na pesquisa compilando
dados das observações da pesquisadora. Esses dados foram descritos a partir da análise dos ambientes, com
foco na percepção dos usuários, relacionando a criança com autismo e o ambiente construído.
Nesta pesquisa, o mapa comportamental teve como objetivo avaliar os fluxos, atividades e os comportamentos
das crianças com autismo durante atividades em sala de aula e em salas multimeios 5, das escolas analisadas.
Cada criança foi observada durante uma hora em sala multimeios e 45 minutos em sala de aula. Nesta
avaliação, os comportamentos foram divididos em categorias em relação ao: espaço de fuga, estrutura da sala,
mobiliário, conforto e estímulos sensoriais, definidos através de Análise de Conteúdo. Devido à proximidade
dos resultados das observações, as três escolas foram representadas em um só quadro de resultados
expressos abaixo.
PORTAMENTO RELAÇÃO CRIANÇA E

OBSERVAÇÕES

AMBIENTE

Demonstram interesse por cantos na própria sala de aula onde se
ESPAÇO DE FUGA

sentissem mais confortáveis e seguros.
Alguns alunos necessitam de um espaço restrito para realizarem o AEE.

ESTRUTURA DA SALA
MOBILIÁRIO

5Ambientes

Multimeios.

Crianças se incomodam com o vento do ventilador, apontaram não
gostar, pois voam papéis e objetos.

MESAS E

Alunos movem mobiliários para poder se locomover pela sala.

CADEIRAS

Algumas crianças demonstraram interesse em sentar em outros

onde são realizados os Atendimentos Educacionais Especializados (AEE), chamadas, neste município, de Sala
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PORTAMENTO RELAÇÃO CRIANÇA E

OBSERVAÇÕES

AMBIENTE

espaços, como: chão, na cadeira do professor, em bancos dispostos em
sala.
Quedas por conta de mobiliários com rodízios, dificultando a segurança
da criança.
Crianças levantam ou esticam-se para alcançar objetos em outras
mesas, pois a mesa utilizada é pequena.
Por falta de espaço, muitos materiais não são guardados em armários –
ARMÁRIOS

fazendo com que – com a preferência da criança, eles sejam observados
primeiro.
Crianças demonstraram interesse nos quadros expostos em sala de

VISÃO

aula, exigindo que o professor chame a atenção da criança para realizar
a atividade proposta.
Alunos observam a rua frequentemente pela janela.
Incômodo em alguns alunos com interferências sensoriais como: canto

ESTÍMULOS

AUDIÇÃO

SENSORIAIS

de músicas, violão, colegas de classe conversando, batendo palmas.
Observou-se que alunos levaram às mãos aos ouvidos, para tapá-los.
Crianças apresentaram preferências a objetos que pudessem ser
manuseados com as mãos. Muitas delas faziam movimentos repetitivos

TATO

com objetos durante a aula – enquanto participavam da atividade.
Professoras apresentam estímulos sensoriais positivos para as crianças,
como: massinha, papeis coloridos e de texturas diferentes, bola.

Quadro 1: Resultados Mapa Comportamental. Fonte: Elaboração das autoras com base nas observações
dos mapas comportamentais, 2019.
Apontado nos dois tipos de salas analisadas, a categoria espaço de fuga é apontado também nos estudos de
Verhel e Hulsegge, que desenvolveram um novo conceito de estimulação sensorial para melhorar o bem-estar
de pessoas com inabilidades severas e profundas. Assim, surgiu o termo snoezelen – uma palavra holandesa
formada a partir da aglutinação de snufflen – explorar, e doezelen – relaxar. Sella (2008, p.18) cita que este
tipo de sala pode ser definido como “um conceito multifuncional em ambiente interno, criado para oferecer
estímulos que despertam e liberam as percepções sensoriais”. O uso desses ambientes teve início na América
do Norte, como recurso voltado para crianças com diversas deficiências. Hoje o conceito desses espaços
evoluiu para o atendimento de pessoas com atrasos no desenvolvimento (severo e profundo), problemas
cognitivos, inabilidade física, além de pessoas idosas, com demência e/ou inabilidades severas e profundas
(SELLA, 2008).
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Segundo Kowaltowski (2011), a sala de aula do futuro é amplamente discutida, mas ainda dentro de padrões
tradicionais, com poucas alterações de layout para inclusão de novos equipamentos ou alterações para
trabalhos em grupo. Sendo o espaço entre as mesas bem delimitado precariamente, em maioria, na arquitetura
escolar atual. A literatura científica sugere um aumento de área entre 1,80m² e 2,00m² (GUIDALLI, 2012). As
salas de aula observadas possuíam em média 48m² e média de 29 alunos – sendo constatado o espaço de
1,65m² por criança.
De acordo com Dischingeret al. (2004), o mobiliário deve permitir acesso e uso por todas as pessoas,
assegurando postura corporal confortável e adequada. Em muitas observações se pode apontar que as
crianças procuravam uma posição confortável em suas cadeiras de metal. Kowaltowski (2011) também aponta
que alunos se queixaram em relação ao conforto das cadeiras, sendo as existentes sempre consideradas duras.
Os estímulos sensoriais são percebidos de modos diferentes a cada indivíduo. A criança autista, muitas vezes,
se irrita e não consegue explicar por quê. Estes incômodos podem fazer com que a criança se afaste do convívio
social (NEUMANN, 2017).
CONCLUSÃO
Como resultados, foram identificados que elementos inerentes à arquitetura como mobiliário, conforto,
segurança, dimensão das salas e espaço de fuga podem tornar os ambientes educacionais mais apropriados
aos usuários promovendo bem-estar.
A partir da análise dos ambientes escolares, com foco na percepção dos usuários, relacionando com as
necessidades da criança com autismo, pode-se identificar categorias de comportamentos relacionadas ao:
espaço de fuga, estrutura da sala, mobiliário, conforto e estímulos sensoriais importantes para a relação
pessoa-ambiente, neste caso, criança com autismo-ambiente escolar, para auxílio à inclusão escolar.
O Mapa Comportamental foi um instrumento de extrema importância para a pesquisa, auxiliando nos registros
e na compilação dos dados coletados, a partir do conceito de identificar os arranjos espaciais e suas influências
nas relações comportamentais humanas em seu uso.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho trata do uso de Sistema de Informações Geográficas - SIG no desenvolvimento de pesquisa
na área das ciências sociais, a qual envolve a espacialização e análise de informações que objetivam retratar
como o sentido de lugar é experimentado por idosos de diferentes classes sociais em diferentes contextos
urbanos. Por meio de estudos de casos realizados em 18 diferentes localidades de três cidades brasileiras e
três cidades britânicas, a investigação busca dar resposta à pergunta: Quais serviços, amenidades e recursos
são necessários para promover cidades saudáveis, comunidades amigáveis e o envelhecimento ativo em
diferentes contextos culturais e sociais?
A utilização de SIG para mapeamento, representação e análise de dados espaciais possibilita ampliar o alcance
das informações, contribuindo e facilitando a produção do conhecimento. O SIG constitui uma ferramenta
essencial para utilização efetiva e potencial de dados associados ao território, representando uma forma
estratégica e eficaz para isolar, analisar e descrever as relações espaciais estudadas (Haslett, 1990). Com o
desenvolvimento tecnológico, a evolução dos SIGs e aumento do compartilhamento de informações on-line,
surgiram aplicações de mapeamento baseadas na nuvem. Tais aplicações permitem a criação,
compartilhamento e publicação de mapas e informações geográficas na WEB, ampliando a capacidade de
disseminação do conhecimento dos SIGs. Entre os recursos do mapeamento on-line, os chamados Story Maps
conformam aplicações que possibilitam uma narrativa digital, interativa e intuitiva da pesquisa científica.
METODOLOGIA
Por meio da aplicação de métodos qualitativos e quantitativos, quais sejam: levantamento de dados sociais,
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econômicos e ambientais, aplicação de questionários e entrevistas semiestruturadas, realização de
caminhadas assistidas e workshops de mapeamento participativo, a pesquisa produziu uma quantidade
significativa de informações sobre os idosos e as relações com os lugares. Parte destes dados, foram
especializados em SIG seguindo uma metodologia que adota uma abordagem colaborativa para o design da
pesquisa, a análise das informações e o design de ferramentas e recursos de transferência de conhecimento.
A metodologia incorpora a troca de conhecimento em todas as atividades, buscando ampliar a relevância de
seus resultados e torná-los acessíveis a todos os interessados (idosos, profissionais de políticas e práticas de
planejamento urbano e acadêmicos).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
O SIG foi utilizado em diferentes etapas e da pesquisa, a saber: (i) na seleção da áreas de estudo; (ii) no
mapeamento e diagnóstico dos atributos ambientais urbanos das áreas de estudo; (iii) na espacialização dos
resultados de parte das metodologias aplicadas; (iv) na espacialização e avaliação do mapeamento
participativo; (v) na criação de plataforma WEB para disseminação dos conteúdos, estágios de desenvolvimento
e resultados preliminares da pesquisa. Inicialmente, as nove áreas de estudo das três cidade brasileiras
(Pelotas, Belo Horizonte e Brasília) foram selecinadas a partir da espacialização, classificação e análise de
dados censitários (IBGE, 2011), analisados em termos de idade e renda das populações residentes. Em uma
segunda etapa, com o intuito de identificar e caracterizar a infraestrutura, as amenidades e os obstáculos do
ambiente urbano local que, de uma forma ou outra, condicionam o comportamento e o sentido de lugar dos
idosos, foram coletados, espacializados e analisados dados relativos ao uso do solo, infraestrutura básica,
ofertas de comércios e serviços, entre outros (Figura 1).

Figura 1: A esquerda: estrato do mapa de idade e renda da cidade de Pelotas; A direita: estrato do mapa da
infraestrutura básica, uso do solo, locais com oferta de comércio e serviço, amenidades e obstáculos da
localidade Navegantes em Pelotas. Fonte: PlaceAge, 2018.
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Em uma segunda etapa, foram espacializadas e analisadas informações relacionadas ao espaço urbano
produzidas pela aplicação das metodologias de investigação do sentido de lugar. As "caminhadas assistidas",
por exemplo, foram estudadas por meio de mapas de Kernel (mapas de calor) e do seu cruzamento com os
mapas de infraestrutura, uso do solo, amenidades e obstáculos urbanos. O SIG também foi utilizado, neste
caso estudo piloto, para categorização, visualização e análise dos resultados das oficionas de mapeamento
participativo da localidade Navegantes em Pelotas/RS (Figura 2).

Figura 2: Categorização, espacialização e análises dos dados produzidos pela comunidade de idosos nas
oficinas de mapeamento participativos da localidadade Navegantes,na cidade de Pelotas/RS. Fonte:
PlaceAge, 2018
Por fim, a partir da recognição da importância da disseminação do conhecimento na pesquisa científica, foi
utilizada uma aplicação de mapeamento na nuvem para a elaboração e disponibilização de Story Maps que
exibem, através de mapas textos e imagens, os objetivos, as metodologias, os estudos de caso e partes dos
resultados da pesquisa. A aplicação principal (Figura 3) disponibiliza uma série de mapas interativos que
permitem a navegação e o acesso a informações associadas a entidades geográficas, representadas por
pontos, linhas ou polígonos. A aplicação (plataforma) também provém acesso a Story Maps e outras aplicações
WEBGIS relacionadas a aspéctos específicos da pesquisa como, por exemplo, o aplicativo que exibe os
principais mapas produzidos e o Story Map que apresenta os dados e resultados do mapeamento participativo
do Navegantes.
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Figura 3: Plataforma WEBGIS. Fonte: PlaceAge, 2018
CONCLUSÕES
É inegável a importância do pensamento espacial nas investigações no campo das ciências humanas e sociais.
Os Sistemas de Informações Geográficas tem o potencial de integrar diferentes disciplinas e informações sobre
um espaço comum a todas elas: o território (Gonzales et al., 2012). Na pesquisa "Place-making with older
people: towards age friendly communities" o emprego de SIG ampliou o uso e o alcance das informações e do
conhecimento produzidos. As aplicações de mapeamento na nuvem e os Story Maps representam uma
evolução significativa da forma de apresentar e disseminar o conhecimento geográfico e científico. A associação
de mapas, textos e imagens dentro de uma plataforma de mapeamento on-line que exibe de forma dinâmica e
interativa dados, procedimentos e resultados parciais da investigação, se apresenta como uma estratégia válida
e potencial para transferência do conhecimento produzido.
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INTRODUÇÃO
O panorama atual de aumento da longevidade humana e compreensão do envelhecimento como um processo
multidimensional tem lançado novos desafios no sentido de propor políticas públicas que deem suporte às
necessidades da população idosa (CUPERTINO et al, 2007; MOORE, 2005). A natureza biológico-genética e
sociocultural do indivíduo, ao longo do curso de vida, determina uma expansão conjunta de mudanças e
transformações, crescimento e declínio. Por essa razão, o processo de adaptação compele à busca de um
equilíbrio entre ganhos e perdas (BALTES, 1991; NERI, 2006; SILVA; GÜNTHER, 2000). Lawton (1986), em
seu modelo ecológico de envelhecimento concluiu que o idoso é capaz de escolher, gerenciar e adaptar os
ambientes de acordo com as suas necessidades.
Para tanto, o estudo teve como objetivo buscar compreender como as comunidades podem ser projetadas para
integrar as necessidades da população idosa residente em três localidades da cidade de Brasília/DF. O trabalho
se insere no campo interdisciplinar dos estudos pessoa-ambiente, com ênfase na área de Psicologia Ambiental
e ancora-se nos parâmetros abordados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) no que se refere às cidades
amigáveis ao envelhecimento. Nesse sentido, o estudo procurou, por meio de exposições interativas realizadas
em ambientes públicos, identificar as principais demandas da população e as alternativas de resolução das
problemáticas mais urgentes. Os dados apresentados compõem um estudo mais amplo (Place-Making with
older-people: Towards Age-Friendly Communities) realizado entre 2016-2019 com apoio do Economic & Social
Research Council (ESRC), em parceria com as Universidades Federais de Pelotas, Minas Gerais e Brasília e
três Universidades do Reino Unido.
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METODOLOGIA
As exposições foram realizadas durante o mês de abril de 2019 em pontos considerados estratégicos dos três
locais de estudo, em Brasília. Foram elaborados banners em lona (120cm x 90cm) que pudessem ser fixados
em espaços públicos, de fácil acesso aos moradores e que permitissem a visualização de maneira fácil e com
informações pertinentes sobre o projeto, os resultados de etapas anteriores do estudo(entrevistas e oficinas) e
sobre as sugestões de resolução das demandas identificadas em cada vizinhança.
Assim, um banner trazia a descrição do projeto com os três principais temas discutidos pelos moradores
(segurança, infraestrutura e lazer) durante as oficinas realizadas em 2018, ilustrado com fotos produzidas pelos
moradores idosos em outros momentos do estudo e trechos de falas dos participantes. O objetivo era
apresentar informações com as quais os moradores pudessem se identificar e promover um maior engajamento
e participação no processo. O segundo banner trazia algumas propostas de resolução das demandas
identificadas em cada área que poderiam ser votadas com adesivos verdes ou vermelhos, de acordo com o
grau de importância atribuído pelo morador a cada proposta. Era permitido que o morador votasse em mais de
uma proposta e que sugerisse outras possibilidades de ação local. Para tanto, além dos adesivos, eram
fornecidos papéis e canetas que poderiam ser utilizados para escrever comentários a serem guardados em
sacola de tecido fixada no próprio banner.
Foram afixados cartazes em pontos de ônibus e área comercial de cada local da pesquisa com período da
exibição, local e informações gerais da proposta. Além disso, foram contatados participantes de outras etapas
da pesquisa para que pudessem visitar a exposição e foram distribuídos convites aos moradores no primeiro
dia de cada exibição elucidando dúvidas a respeito da atividade. Os espaços de exposição foram definidos por
serem locais de passagem dos moradores e por serem representativos em cada vizinhança. O período de
exposição em cada local variou entre 10 e 20 dias de acordo com o nível de participação da comunidade, assim,
as exposições se estenderam além do previsto inicialmente (14 dias) com o intuito de envolver um número
maior de participantes.
Algumas intercorrências prejudicaram o andamento das exposições. Tendo em vista a escolha da equipe em
realizar as exposições em espaços públicos, algumas sacolas de tecido foram furtadas com as canetas,
adesivos e papéis disponibilizados e tiveram que ser substituídas ao longo do processo. Também houve pouca
adesão no que diz respeito ao uso dos papéis para escrita de sugestões. Outro ponto foi que a maioria dos
moradores optou por usar somente os adesivos verdes para sinalizar as sugestões mais relevantes para a área,
sem indicar o que considerava menos relevante com o adesivo vermelho. De maneira geral, os moradores
demonstravam curiosidade em relação à proposta, mas indicavam que retornariam em outro momento para
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opinar e ler com mais calma as informações disponíveis. Tais fatores mostraram-se como barreiras para um
maior engajamento, mas reafirmaram as demandas identificadas em momentos anteriores da pesquisa e
demonstraram que as propostas apresentadas vão ao encontro das necessidades da comunidade.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a finalização das exposições, os banners foram recolhidos e a quantidade de adesivos contabilizada em
cada localidade para identificação das propostas consideradas como mais relevantes para a vizinhança. Dessa
forma, os dados foram analisados a partir da frequência contabilizada em cada banner, considerando os
adesivos fixados pelos participantes.
Os moradores da vizinhança de alta renda (AS) assinalaram ser mais relevante o aumento do policiamento na
área (42 votos), a realização de mais atividades de cultura, esporte e lazer nos espaços verdes (41 votos) e o
investimento na construção de calçadas acessíveis (38 votos). Dentre outras sugestões consideradas
relevantes, assinalaram a necessidade de encaminhamento das pessoas em situação de rua para atendimento
psicossocial (28 votos), o que é percebido como fator agravante para a percepção de insegurança local e a
reforma do posto policial (26 votos), bem como de outros prédios abandonados nas redondezas (30 votos).
No que diz respeito aos moradores da vizinhança de média renda (AN), sobressaiu o interesse em aspectos de
segurança como iluminação das áreas públicas (59 votos), aumento do policiamento (57 votos) e
encaminhamento das pessoas em situação de rua para atendimento psicossocial (51 votos). Assim como na
AS, os moradores da AN também demonstraram interesse na manutenção das calçadas por meio de
investimento privado (40 votos). A promoção de atividades de lazer (55 votos) e a mobilização dos moradores
para reinvindicação de melhorias locais (53 votos) mostraram-se como fatores relevantes para tornar os
espaços mais amigáveis para a população idosa.
Na vizinhança de baixa renda (GT), os moradores também indicaram como mais relevante o aumento do
policiamento na área (92 votos). Sobre questões mais específicas, indicaram a necessidade de se fazer
campanhas de sensibilização dos moradores que passeiam com seus cachorros e não recolhem os dejetos (64
votos), bem como o interesse em ter um espaço comunitário para realização de atividades entre os idosos (55
votos) e a implantação de mecanismos de drenagem de água a fim de evitar alagamentos nos períodos
chuvosos (41 votos).
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Nos três locais de estudo, as recomendações consideradas como mais relevantes foram similares,
demonstrando que, por exemplo, a percepção de insegurança está presente na cidade de uma maneira mais
ampla. A demanda pela promoção de atividades de lazer que permitam o contato intergeracional também é
uma constante entre as vizinhanças pesquisadas. O retorno da população foi bastante positivo quanto à
iniciativa das exposições e demonstra a boa receptividade e o interesse em tornar as cidades mais amigáveis.
Gifford (2002) ressalta que segurança e infraestrutura comumente são apontados como demandas em
populações de baixa renda e grupos de renda mais elevada preocupam-se ainda com o paisagismo local, tendo
sido questões discutidas pela população idosa de Brasília nas três localidades estudadas. Contudo, de fato, o
paisagismo foi enfatizado pelos moradores da AS, que possuem rendas superiores às demais vizinhanças.
Estudo realizado por Capone (2001) sobre a satisfação de idosos em ambientes de vizinhança no Distrito
Federal revelou que a oferta de serviços no entorno do local de moradia era um dos facilitadores determinantes
para uma avaliação positiva. Porém, quando deslocamentos maiores se faziam necessários, a insatisfação com
os serviços oferecidos aumentava e não estava necessariamente atrelada à ausência deles. Dessa forma,
deslocamentos urbanos mostraram-se conectados com a acessibilidade e a mobilidade dos idosos,
repercutindo na avaliação das vias e calçadas e na qualidade do transporte público. Esses indicadores
reafirmam os resultados encontrados entre 2017 e 2019 por esse projeto e demonstram que esse tipo de
barreira já é percebido pela população idosa de Brasília há mais de uma década.
Os resultados, na voz dos participantes, apontam, como guia referencial, a urgência de adequar aspectos que
potencializem a percepção de segurança no entorno, a infraestrutura urbana e as oportunidades de lazer. Os
dados deixam clara a necessidade de garantir segurança, aprimoramento da infraestrutura e a oferta de opções
de lazer na forma de atividades que forneçam apoio e orientação direcionados a possibilitar o suporte emocional
frente às perdas de vínculos sociais e familiares.
CONCLUSÕES
A partir das considerações e propostas feitas por moradores dos locais estudados e do arcabouço teórico
norteador do estudo, é possível tecer algumas conclusões do que é necessário em um ambiente e comunidade
para que os idosos residentes deste local desejem envelhecer ali.
O ambiente deve primeiramente ser inclusivo e acessível, possibilitando a mobilidade, independência e
autonomia da população idosa para transitar em sua comunidade e realizar tarefas do seu cotidiano. Para isto,
órgãos públicos de infraestrutura e planejamento, assim como iniciativas privadas articuladas com a sociedade
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civil devem se mobilizar para oferecer calçadas seguras e de qualidade, alternativas de meios de transporte
público eficientes e seguros, e acessos aos locais frequentados por idosos que não comprometam sua
mobilidade e o contato com pares.
A infraestrutura da comunidade também deve ser pensada de forma a atender a demanda por serviços e
atividades que pessoas idosas possam participar. Portanto, prefeituras locais, governo, instituições privadas e
profissionais de diversas áreas poderiam oferecer locais onde moradores idosos possam realizar atividades
físicas, de lazer e de cultura, a um custo baixo e acessível.
Estes mesmos locais e atividades se encarregariam de desenvolver e colocar em prática essas ações de
maneira a incluir toda a população de uma comunidade, uma vez que o desejo por relações sociais
intergeracionais é comum aos idosos nas três localidades estudadas, independente de diferenças
socioeconômicas.
Assim, comunidades projetadas com segurança, infraestrutura adequada e opções de lazer são apontados
como focos das ações a serem desenvolvidas, congregando tanto o poder público quanto a sociedade civil,
com a finalidade de integrar as necessidades de idosos em diferentes contextos urbanos e culturais.
O objetivo da pesquisa delineada no que concerne ao modo como comunidades podem ser projetadas para
integrar as necessidades da população idosa residente em três localidades da cidade de Brasília/DF, pode ser
resumido nos seguintes tópicos:
• Acessibilidade de locais públicos e privados para idosos e população com dificuldades de mobilidade, visando
sua autonomia;
• Construção e manutenção de calçadas seguras e de qualidade por parte de órgãos públicos;
• Transporte público de fácil acesso, seguro e a um preço baixo para que idosos possam se locomover pela
cidade sem a necessidade de terceiros;
• Aumento da presença policial e de iluminação pública, instalação de equipamentos de vigilância e
envolvimento da comunidade na busca de tornar os locais mais seguros e reduzir o medo do crime;
• Presença de locais públicos nos quais a comunidade possa compartilhar e usufruir de momentos de
confraternização;
• Maior oferta de serviços em localidades de menor nível socioeconômico, para evitar maiores deslocamentos,
possibilitar inclusão social e evitar isolamento;
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• Promoção de atividades físicas, de lazer e de cultura com participação de indivíduos e grupos de todas as
idades, para que se formem vínculos intergeracionais.
Nesse sentido, o reconhecimento da população idosa como atores socialmente aptos a opinar e propor pode
render bons resultados. Os dados apresentados corroboram e reforçam as barreiras enfrentadas pela
população idosa em distintos países (WAHL; IWARSSON; OSWALD, 2012; WANG; LEE, 2010; WEENBERG;
HYDEN; STAHL, 2010).
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INTRODUÇÃO
Em 2018, pela primeira vez, o número de pessoas com 65 anos ou mais superou o de crianças abaixo de 5
anos de idade globalmente (UN, 2019). No Brasil, a expectativa de vida chegou a 76 anos em 2017 (IBGE,
2018). Neste contexto, o Envelhecimento Ativo, entendido como o “processo de otimização das oportunidades
de saúde, participação e segurança, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida à medida que as pessoas
ficam mais velhas” (WHO, 2005, p. 13), reflete um novo perfil idoso, que busca participação e qualidade de
vida.
Em 2007, os conceitos do Envelhecimento Ativo e das Práticas Intergeracionais uniram-se no “Guia Global das
Cidades Amigas do Envelhecimento” (OMS, 2009). Iniciados nos anos 1940, os Estudos Intergeracionais
(OLIVEIRA, 2011), abordam relações entre gerações em diversos arranjos etários e contextos (VANDERBECK;
WORTH, 2015). A intergeracionalidade é vinculada ao direito à participação social ativa por todas as idades
(MELVILLE; HATTON-YEO, 2015) e à minimização do ageísmo (O’SULLIVAN; MULGAN; VASCONCELOS,
2010).
Butler (1969, p. 243) introduziu o conceito de ageísmo como “preconceito por um grupo etário em relação a
outros grupos etários”, tratando da discriminação contra idosos e jovens e da “aversão pelo envelhecimento,
doença, incapacidade; e medo de impotência, ‘inutilidade’ e morte”. O ageísmo categoriza todo idoso como
“senil, rígido em pensamentos e maneiras e antiquado em moralidade e habilidades” (Butler, 2006, p. 41),
desconsiderando individualidades e, enquanto preconceito, é objeto do Politicamente Correto. Nesse sentido,
Moderno (2004, p. 79) adverte que “Velhice é uma palavra detestada pela onda politicamente correta, que
prefere os eufemismos a chamar as coisas pelo nome”.

326

Participação Social, Inclusão e Gênero

O Politicamente Correto é uma prática discursiva, originada nos Estados Unidos nos anos 1980, que utiliza a
dicotomia moral de certo/errado, um “código de postura” linguístico, visando “conter publicamente hábitos que
possam ser considerados preconceituosos” (BORGES, 1996, p. 109). Ela pode ser:
“a) reação política (ecológica) para proteger o direito daqueles que historicamente vêm sendo
discriminados (...); b) modismo típico dos anos 80/90; c) prática censória que põe em evidência
comportamentos socialmente reprováveis; d) ética (...) quanto à reformulação da linguagem, coibindo
certas expressões (...)” (BORGES, 1996, p. 110).
Entretanto, a simples omissão do pensamento no discurso não altera o significado construído através de valores
individuais (BORGES, 1996) e não diminui o preconceito (POSSENTI, 1995). As minorias discriminadas são
objetos dessa prática (POSSENTI, 1995), que também é considerada um tipo de intolerância (PIASECKATILL,1999).
Como forma de conter a real opinião do emissor, o Politicamente Correto pode interferir em metodologias
baseadas na percepção do usuário. A própria natureza do conteúdo pode induzir a uma resposta socialmente
conveniente (PORTO, 1999). Dinis e Cavalcanti (2008, p.99), identificam um discurso Politicamente Correto
ainda que sem “mudança significativa das concepções binaristas e excludentes” sobre gênero. Os autores
diferenciam os planos prático e teórico em respostas a questões abertas e fechadas de questionários. O
questionário é um dos três métodos mais utilizados com idosos no Brasil (PEREIRA et al., 2018) e aparece em
estudos intergeracionais com idosos (LAYNE, 2009; KIM, 2012; HARDILL, 2015; MOSS, 2015; PORTER et al.,
2015).
Estudos intergeracionais devem considerar o ageísmo, o Politicamente Correto e seus reflexos, mas sua
influência em resultados obtidos em análises de Percepção e Avaliação do Ambiente pelo Usuário é pouco
explorada. Este trabalho é parte de uma dissertação realizada no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura
e Urbanismo, da Universidade Federal de Pelotas, intitulada “Relações Intergeracionais & Espaços Públicos
Urbanos: Affordances de suporte a jovens e idosos no centro histórico de Pelotas” (LIBARDONI, 2018). A partir
dos dados obtidos nesse estudo busca-se prover embasamento para a escolha e dosimetria de abordagem a
temáticas passíveis do uso do Politicamente Correto em futuros estudos de análise quantitativa. Para isso,
estabelece-se uma comparação de desempenho de três formulações distintas de questões fechadas de múltipla
escolha, utilizadas no referido estudo, e que refletem três níveis de sensibilidade na abordagem ao tema:(i) o
participante se posiciona a respeito do tema intergeracionalidade em geral; (ii) o participante se posiciona a
respeito do tema intergeracionalidade se colocando dentro de uma situação específica; (iii) o participante é
327

Participação Social, Inclusão e Gênero

levado a avaliar se as experiências anteriores são suficientemente satisfatórias a ponto de se sujeitar a uma
nova experiência intergeracional. Identificando congruências e discrepâncias em relação às respostas de
questões fechadas e abertas espera-se contribuir para que a formulação de perguntas em temas complexos se
aproxime mais da intenção do respondente.
METODOLOGIA
Após pesquisa bibliográfica e documental, um estudo de caso ocorreu em Pelotas. A cidade possui amostras
semelhantes dos grupos etários estudados. Em 2010, havia 328.275 habitantes em Pelotas 1: 54.487 (16,60%)
jovens (15 a 24 anos) e 49.764 (15,16%) idosos (60 anos ou mais) (IBGE, 2010). Questionários foram aplicados
nos calçadões das Ruas Andrade Neves e Sete de Setembro e na Praça Coronel Pedro Osório. Em uma
avaliação prévia, os locais se destacaram pela apropriação idosa (calçadões) e jovem (praça) (LIBARDONI,
2018; LIBARDONI; CHIARELLI, 2019).São analisadas três questões tipo “escala de Likert”, que apresenta cinco
graduações diferentes como proposições de resposta, produzindo uma análise quantitativa dos dados. E,
quando havia a concordância dos participantes, a aplicação era gravada, gerando análise qualitativa de
discurso normalmente não presente em questionários. A seguir, os resultados são apresentados e discutidos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao todo,63 jovens e 60 idosos responderam questionários, em geral, com maior receptividade dos idosos. Na
primeira questão analisada, o respondente deveria se posicionar sobre intergeracionalidade de forma geral,
conforme a Figura 1. Os jovens percebem a convivência como importante (49,21%) e muito importante
(46,03%). Os idosos também apontam as duas respostas (51,67% e 45%). Os respondentes justificaram
(Tabela 1).

Figura 1: Importância da convivência intergeracional. Fonte: LIBARDONI, 2018, p. 155, adaptada pelas
autoras.

1

População estimada em 2018: 341.648 habitantes. Fonte: IBGE, 2018. Disponível
<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html?=
&t=resultados>
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RESPONDENTE
JOVENS

IDOSOS

JUSTIFICATIVA

Nº 39

Idosos são mais experientes

Nº 41

Trocas entre modos de pensar diferentes

Nº 42

Trocas de experiências

Nº 48

Importância da união de idosos com outras gerações, mas há idosos que
não gostam de ser velhos

Nº 88

Conhecer pessoas diferentes

Nº 92

Aprendizado, atualização com os jovens
Idosos tendem a parar no tempo sem o contato com jovens

Tabela 1: Justificativa da importância da convivência intergeracional. Fonte: autoras, 2019.
A convivência intergeracional é tida como positiva. Os grupos tendem a perceber a importância das relações
intergeracionais e ganhos mútuos (LAYNE, 2009). Se fala em tendência devido à complexidade de análise
desse tema específico (PORTO, 1999). Destacam-se troca de experiências, aprendizado e atualização,
caracterizando o discurso Politicamente Correto. Moss (2015) salienta o engajamento intergeracional pela troca
de experiências.
Depois, os respondentes avaliaram a agradabilidade do convívio intergeracional especificamente nos espaços
públicos. O participante precisava se colocar dentro da situação, utilizando experiências anteriores na avaliação
(Figura 2). A maioria dos jovens (55,56%) e idosos (56,67%) considera a convivência agradável, mas para os
jovens a agradabilidade tende a ser menor do que para os idosos. Com relação à pergunta anterior, há
significativa diminuição da frequência dos jovens que responderam no nível cinco da escala (maior
agradabilidade). Três participantes justificaram (Tabela 2).

Figura 2: Agradabilidade da convivência intergeracional. Fonte: LIBARDONI, 2018, p. 156, adaptada pelas
autoras.
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RESPONDENTE

JUSTIFICATIVA

JOVENS

Nº 39

Depende da pessoa (ideias e conversa) e do lugar

IDOSOS

Nº 88

É costume, sempre há jovens por perto

Nº 92

Trata todo mundo igual (religião, cor...)

Tabela 2:Justificativa agradabilidade da convivência intergeracional. Fonte: autoras, 2019.
Apesar da tendência ao Politicamente Correto, um tom condicional começa a aparecer no discurso jovem. Os
idosos ainda abordam a convivência intergeracional com naturalidade. Na última questão, o participante avaliou
se experiências anteriores são satisfatórias a ponto de desejar um novo contato intergeracional (Figuras 3 e 4):

Figuras 3 e 4:Grau de concordância com a convivência intergeracional. Fonte: LIBARDONI, 2018, p. 156 e
157, adaptadas pelas autoras.
A maioria dos idosos (53,3%) concorda em querer mais oportunidades para conviver com jovens. A maioria dos
jovens (58,73%) concorda em querer mais convivência com idosos. No estudo, jovens mostram mais interesse
em relacionar-se com idosos do que o contrário. Em relação à pergunta anterior, há aumento da incidência de
respostas neutras “nem discordo e nem concordo”, diminuindo a graduação alcançada na escala. As
justificativas foram (Tabela 3).
No discurso jovem, novamente há o tom condicional, atribuindo às atividades disponíveis no ambiente, parte
do sucesso da socialização com idosos. Já no discurso idoso há maior discrepância com relação à maioria das
respostas dadas na escala Likert. A maior parte das justificativas dos idosos é negativa. Eles sentem que a

330

Participação Social, Inclusão e Gênero

convivência com jovens “não dá certo”, não apenas pela forma diferente de pensar, mas também pela falta de
respeito. Nota-se a mudança de discurso da participante nº 88 com relação às questões anteriores.
RESPONDENTE
JOVENS

JUSTIFICATIVA Q3 Convívio

JUSTIFICATIVA Q3.1

com Jovens

Convívio com idosos

Nº 41
Nº 42

Não vê muitos idosos, poderia ter mais
Já tem oportunidades

Depende das atividades

suficientes
IDOSOS

Nº 47

Se sente bem com jovens

Nº 48

Jovens fazem pouco caso e

Está sempre com idosos

debocham dos idosos
Nº 88

Jovens pensam diferente dos

Pessoas da idade dela, sim.

idosos, não dá certo
Nº 92

Convive com jovens e se

Não tem diferença. Aprende com

diverte

jovens

Nº 93

Com idosos sim, com jovens não dá
certo

Tabela 3:Justificativa do grau de concordância em querer oportunidades de convivência intergeracional.
Fonte: autoras, 2019.
O estudo vai ao encontro de Dinis e Cavalcanti (2008) que obteve resultados quantitativos (questões fechadas)
com respostas tendendo ao Politicamente Correto. Entretanto, na análise do discurso das justificativas
(questões abertas), foi detectada a negação da alternativa marcada no questionário. Os resultados também
são similares ao estudo de Porto (1999) que aponta a relevância do discurso Politicamente Correto em questões
que abordam a violência de forma genérica como: “o que fazer diante de uma lei considerada injusta?” e “as
leis existem para ser desobedecidas?” (PORTO, 1999, p. 134). Nas perguntas não foram citadas lei ou situação
específica. As respostas indicavam que leis, ainda que injustas, devem ser cumpridas e que não existem para
ser desobedecidas, contrariando a realidade que a autora chama de “jeitinho brasileiro”. Os resultados obtidos
nesse estudo identificaram que, em se tratando de temas controversos, existe a necessidade de delimitar
melhor a formulação das questões, no intuito de obter mais clareza e fidedignidade nos posicionamentos.
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CONCLUSÕES
As questões fechadas de questionários em geral podem ajudar o respondente a esconder opiniões
consideradas contrárias ao senso comum e aos padrões vigentes de moralidade e ética. Dessa forma, para
temas polêmicos, como os que tratam com o preconceito de qualquer natureza, a análise de discurso se
mostrou especialmente significativa. É recomendado que sejam utilizadas questões abertas complementares
às questões fechadas, ou que a aplicação do questionário ocorra individualmente, em forma de conversa entre
pesquisador e participante (registrada em áudio ou com anotações complementares) de forma que o contexto
seja preservado, possibilitando a análise de discurso.
O estudo sugere que, além da discrepância detectada por Dinis e Cavalcanti (2008) entre respostas a questões
fechadas e abertas, significativas diferenças nos resultados de pesquisas que abordam o preconceito podem
ocorrer devido à mudança do grau de sensibilidade empregado na formulação das questões fechadas.
Especificamente neste estudo, há uma tendência da última pergunta refletir melhor o discurso da amostra, com
uma concordância condicional, amparada por uma maior expressividade da neutralidade. Conclui-se que
perguntas que inserem o participante na situação investigada e o levam a avaliar a possibilidade de uma nova
experiência com o objeto do preconceito tendem a retratar mais fielmente a realidade do que perguntas gerais,
nas quais a preocupação com o uso do considerado Politicamente Correto é mais evidente. Um dos limitadores
do estudo foi o tamanho reduzido da amostra de justificativas às questões fechadas pois, a princípio, não se
considerava que pudesse ocorrer discrepância significativa entre respostas objetivas e discursos dos
participantes.
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INTRODUCTION
‘Co-+living Design’ is a participatory design simulation gamification for life-enhancing built environments in ageappropriate, inclusive and universal design, multigenerational, and co-living buildings without limitations. This
article reports on conducted research on Urban Living in age-appropriate communities in Western Australia. For
this a gamified simulation, the ‘Co-living game’, has been invented to explore uses of spatial activity, ambiance
and features of individuals anticipating to live together in a specific urban setting. The aim was to enable potential
inhabitants to adjust their needs and desires within the future built environment, using their contemplated daily
activity patterns and qualitative considerations of common areas, which transfer easily into the design process
of a masterplan for Co-housing.
The fundamental questions that are answered through the simulation game method are:
• What Activities are happening in private, semi-public, and public?
• What Ambiance descriptions are preferred?
• What shared features are preferred?
• Where and When are people interested in sharing and negotiating semi-public and public domain.
Background: The desires of the inhabitant and the design proposals for multi-generational co-living models are
synchronized. Here the user’s needs can integrate better into an ongoing design process. In addition, the
emphasized haptic qualities of the produced game scenarios engage the user with the more physical and
intuitive aspects of the design. The game is composed to engage the individual players with their needs and
opens opportunities of steering overlapping communal aspects of co-housing programming in a game like
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scenario planning. The game sets can also be used for stakeholder negotiation methods with housing inhabitants
or in any other creative problem solving context that requires community consensus.
METHODOLOGY
In a repeated measures design, several community charrettes (Figure 1) with the ‘Co-living game’ as design
simulation framework were conducted in 2017. Those were aimed to co-design, organise and facilitate
community engagement workshops that showcase and promote the developed modular housing prototypes
within age-appropriate housing prerequisites and the validation of previous research (Housing+ 2015, and ‘My
future home’ 2016) through feed-back from different groups. The target groups included but were not limited to
elderly, impaired, younger, mixed intergenerational living, senior living,homeless, and carers.

Figure 1: Co-living game in charrette action . Source: Baumeister, 2018
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RESULTS AND DISCUSSION
Essential guiding principles, programming and design characteristics are developed though the findings of the
charrette evaluations (Figure 2). A subsequent design framework (Design Tool-Kit) recommends overall design
principles for buildings without limitations and furthermore is applied on design scenarios of Senior’s Living Cohousing projects in Perthand Fremantle, Western Australia.

Figure 2: Co-living game results as a collage. Source: Baumeister, 2018
CONCLUSIONS
As a result meta themes emerged from the aggregated data of the game sessions. While each meta theme is a
cluster of individual accounts, taken together these accounts represent statements reflecting a similar set of
insights, learnings or data points. In summary occurring meta themes for inclusive co-living relate to place
(purpose, encounter and diversity), governance (regulate, maintain, operate), community, shared mobility. The
subsequent findings lead into an overall design framework (Co+ Tool Kit) for buildings without limitations and
the associations with health and well-being.
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INTRODUÇÃO
People Grid é uma plataforma na internet que permite estabelecer uma possibilidade para opinar sobre a cidade,
desenhando diretamente sobre mapas urbanos, disponíveis através de aplicativo computacional, no endereço
http://www.peoplegrid.com.br/. Opera baseado em uma grade de células, através da qual é possível a captura
e junção da opinião das pessoas num sistema de informações geográficas (SIG).
Uma das utilizações do People Grid é para apoiar diagnósticos espaciais urbanos, os quais demandam recursos
analíticos em ambiente computacional, podendo melhorar sua capacidade de auxiliar na decisão a partir da
inclusão da opinião das pessoas. A abordagem é na linha dos mapas sociais urbanos e da modelagem urbana,
com utilização de conceitos de SIG em processos participativos (PPSIG), como sugerem Buzai (1999), Batty
(2003 e 2009) e Bugs (2010).
Tecnicamente o People Grid é um SIG simplificado que disponibiliza um questionário virtual apoiado por um
mapa dividido em uma grade de células ou grid, onde o valor de cada uma corresponde ao valor da variável
para todas as posições dentro da célula (Campo, 1995). O mapeamento através deste método permite
relacionar cada parcela do espaço com sua vizinhança, superando limitações do pensamento e representações
espaciais euclidianas (que utilizam pontos, linhas e áreas separadas) e avançando sobre as possibilidades do
espaço leibnitziano, de modo atento às relações de contexto (Polidori, 2004).
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METODOLOGIA
A ideia original do People Grid apareceu de modo integrado a um projeto de extensão realizado em Jaguarão
(RS) em 2013, no qual foram utilizados recursos tradicionais de mapeamento mediante planejamento
participativo. Em 2014 as ideias avançaram para a elaboração de uma plataforma na internet, através da qual
o usuário pode escolher qual a cidade e quais as questões que deseja investigar.
A estrutura do projeto foi definida com a utilização do framework CodeIgniter como base para a programação,
sendo que no espaço cartográfico é utilizado o Google Maps para suprir a necessidade de manipulação de
mapas, além do banco de dados PostgreSQL, para realizar a persistência dos dados (Presmann, 1995;
Gobardo, 2010).
O People Grid apresenta três possibilidades de utilização: como pesquisador, como respondente ou como
observador. O pesquisador realiza a função de criar as questões de pesquisa, delimitar o local de trabalho e o
nível de desagregação espacial, delineando o que será pesquisado. As questões de pesquisa exigem que a
dimensão espacial das respostas seja fundamental, pois a lógica da pesquisa é justamente a espacialização
ou a captura da dimensão espacial de algum aspecto urbano.
Algumas questões de pesquisa têm sido recorrentes, a citar: quais as áreas mais adequadas para a expansão
urbana? Quais as áreas mais adequadas para preservação ambiental? Quais as áreas prioritárias para a
criação de parques urbanos? Quais locais que parecem mais inseguros no bairro? Quais os locais em que mais
falta infraestrutura para bicicletas?
Diversos locais de trabalho têm estimulado os pesquisadores que utilizaram o PeopleGrid até agora, como é o
caso de Pelotas (RS), Porto Alegre (RS), Jaguarão (RS), Rio Branco (UY), Chuí, Chuy (UY)e Vitória (ES).
A desagregação espacial depende inicialmente do tamanho total do local de trabalho, pois quanto maior a área
maior será o tamanho de cada célula. O aplicativo determina o tamanho mínimo da célula através da escala de
visualização do mapa, podendo ser estimada uma fração de mil do inverso da escala.
A legitimação da modelagem pode ser feita através de mapas analógicos com as mesmas questões utilizadas
na internet, com quantidade e perfil de respondentes limitada. É interessante observar alguma estabilidade nos
mapeamentos, apesar do aumento no número de respostas, o que sugere consistência nos resultados e pode
implicar em validação da pesquisa.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Pesquisas já realizadas indicam possibilidades para utilização da plataforma PeopleGrid no planejamento
urbano e ambiental, como são os casos das cidades do Chuí (RS), Chuy (UY) e Pelotas apresentados adiante.
No caso das cidades do Chuí (RS) e Chuy (UY), na fronteira entre o Brasil e Uruguai, o grid utilizado foi de
100m, num total de 2.800 células, cada uma com área de 1ha. O local de trabalho, as perguntas e as respostas
obtidas aparecem nas figuras 1, 2, 3 e 4, a seguir. Foram feitas as seguintes perguntas: quais áreas destinar
para expansão urbana? Quais áreas destinar para preservação ambiental? Quais áreas destinar para parque
urbano público?
No caso da cidade de Pelotas (RS), o grid utilizado foi de 200m, num total de18.000 células, cada uma com
área de 2ha. O local de trabalho, as perguntas e as respostas obtidas aparecem nas figuras 5 e 6, a seguir. Foi
feita a pergunta: quais as áreas a destinar para parque na área urbana?

Figura 1: imagem de satélite mostrando local de trabalho, com as cidades do Chuí (RS)acima e Chuy
(UY)abaixo da linha tracejada amarela; em preto aparece o grid de 2.800 células com tamanho de 100m cada
uma (fonte dos autores, 2019).
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Figura 2: resultado da pergunta “quais áreas destinar para a expansão urbana?”, com visualização
normalizada de 0 a 100, em 10 classes, por natural breaks, usando vermelho para os valores mais elevados
(fonte dos autores, 2019).

Figura 3: resultado da pergunta “quais áreas destinar para a preservação ambiental?”, com visualização
normalizada de 0 a 100, em 10 classes, por natural breaks, usando vermelho para os valores mais elevados
(fonte dos autores, 2019).
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Figura 4: resultado da pergunta “quais áreas destinar para parque urbano público?”, com visualização
normalizada de 0 a 100, em 10 classes, por natural breaks, usando vermelho para os valores mais elevados
(fonte dos autores, 2019).

Figura 5: imagem de satélite mostrando local de trabalho em Pelotas (RS); em preto aparece o grid de 18.000
células com tamanho de 200m cada uma (fonte dos autores, 2019).
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Figura 6: resultado da pergunta “quais as áreas a destinar para parque na área urbana?”, com visualização
normalizada de 0 a 100, em 10 classes, por natural breaks, usando vermelho para os valores mais elevados
(fonte dos autores, 2019).
CONCLUSÕES
A ideia de produzir mapas de modo participativo tem evoluído junto com o desenvolvimento de novas
tecnologias, o que pode incluir os SIGs e a internet. Embora o uso dos SIGs normalmente esteja limitado a
especialistas em geoprocessamento e planejamento urbano, assim como os trabalhos com cartografia social
frequentemente estão distantes do uso de recursos digitais, a produção de mapas coletivos pela internet parece
trazer esperança na produção de produtos participativos com maior qualidade e possibilidade de utilização.
Pensando de modo otimista, esses mapas podem vir a representar desejos coletivos, obtidos pelo somatório
das opiniões individuais. Nesse caminho, pode ser assumido que a plataforma People Grid captura aspectos
da realidade através do conhecimento parcial da cidade que cada pessoa possui, valorizando subjetividades e
construindo uma nova informação, a qual pode ser reconhecida como uma intersubjetividade.
A plataforma People Grid pode ser considerada uma proposta inovadora e operar como ferramenta na área de
planejamento urbano, proporcionando a pesquisadores, gestores e especialistas um modo de incluir pessoas
no processo de tomada de decisão. Além disso, pode disponibilizar ao pesquisador flexibilidade na construção
da consulta à população, podendo ser aplicado em inúmeras cidades.
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Um diferencial da ferramenta é a facilidade de compreensão por parte do usuário, que pode se situar entre leigo
e especialista no assunto de planejamento urbano. Sendo assim, a expectativa é de alcançar uma amplitude
maior de indivíduos, incluindo suas cognições, juízo de valores e cultura sobre o meio urbano, aspectos que
parecem ser capturados com alguma dificuldade nos sistemas de informações geográficas convencionais.
No caso das cidades de fronteira entre o Brasil e o Uruguai, Chuí (RS) e Chuy (UY), foi possível observar que
as respostas sugerem expansões urbanas simétricas nas bordas sul e norte das duas cidades, com as áreas
de preservação principais no entorno do Rio Chuí. Também pode ser observada a sugestão de criação de um
parque urbano coincidente com parte da área de preservação ambiental, o que implica em projeto que resolva
as vantagens e conflitos dessa superposição. Esse resultado traz interessante contribuição para o planejamento
urbano das duas cidades, pois aponta possibilidade de crescimento sem conflito com a preservação ambiental.
No caso de Pelotas (RS), o mapeamento está demarcando como prioridade para parque urbano as áreas
próximas de recurso hídricos, destacando o Canal de São Gonçalo (ao sul), o Arroio Pelotas e a Laguna dos
Patos (a leste) e a Barragem do Arroio Santa Bárbara (ao norte). Esse resultado sugere a integração das
funções urbanas com a águas próximas da cidade, as quais apresentam grande potencial para o sistema de
áreas abertas, sendo seu aproveitamento como parques de elevada importância para a qualidade de vida
natural na cidade.
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INTRODUÇÃO
O tema dessa pesquisa é a arquitetura educacional como ferramenta de integração entre idosos e crianças,
através de espaços de convivência. Apesar de existirem diversos trabalhos no âmbito da arquitetura
educacional, o presente trabalho tem como diferencial a apresentação de uma proposta projetual que possibilite
uma maior interação entre as gerações.
Este projeto tem como finalidade a elaboração de um Centro Intergeracional para idosos e crianças na cidade
de Crateús-CE. Primeiramente a pesquisa é acompanhada de uma motivação pessoal, desse modo o presente
trabalho justifica-se pela forte relação e carinho que tenho desde a infância para com os meus avós, por isso
trouxe ao título o nome de minha avó materna, Dona Socorro, por ter sido sempre uma grande mulher, tornandose motivação principal em pesquisar sobre a relação entre criança e idoso.
Além disso, a oportunidade de ser membro ativo de um movimento filantrópico – LEO Clube 2 possibilitou-me
viver fortemente dentro desse segmento de pesquisa. Tive várias chances de conviver, cuidar e externar todo
o meu amor em ajudar a população da cidade, e por fim, mesmo que quase ao fim do curso, participar do grupo
de estudos com enfoque na pessoa idosa, ministrado pelo professor Américo Saldanha 3. Apesar de ser um
grupo interdisciplinar, além da discussão trazida por diversos alunos de distintos cursos da Unicatólica, foram

2O

LEO Clube (Leo clubs, em inglês) é um clube de serviço e uma atividade oficial
do LionsClubs Internacional, que tem como objetivo oferecer a jovens de doze a trinta anos
oportunidades de desenvolvimento e contribuição, individual e coletiva. Os associados
desenvolvem campanhas e atividades voltadas a necessidades da comunidade, como projetos
na área da saúde, educação, para idosos, crianças e em locais carentes.
3 Docente do curso de Educação Física e orientador do grupo de estudos da pessoa idosa do
Centro Universitário Católica de Quixadá
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trazidos exposições e aprendizados, de como a Arquitetura e o Urbanismo poderiam contribuir com a qualidade
de vida dos idosos e ainda ter a oportunidade de conhecer de perto as necessidades dos mesmos.
A partir dessas experiências pessoais percebeu-se o quanto as relações, independentemente da idade podem
favorecer a pessoa humana em seu desenvolvimento social. Diferentemente das pesquisas relacionadas às
crianças, ainda é escasso estudos no âmbito da pessoa idosa e de como a interação com outras gerações pode
acontecer.
Consideramos, nesse estudo, a relação intergeracional, que pode ser entendida como as relações que ocorrem
entre mais de uma geração. A ideia de juntar idosos e crianças em um mesmo local, parte do pressuposto de
que ambas as gerações, com papéis fundamentais no âmbito social, podem contribuir positivamente na
melhoria da qualidade de vida um do outro.
A problemática desta pesquisa gira em torno da interação entre idosos e crianças a partir da criação de um
espaço de convivência. Trabalha-se aqui coma seguinte indagação: De que modo a arquitetura e o paisagismo
podem contribuir com a elaboração de um espaço que possibilite melhorias na vida dos idosos, através da
convivência com crianças na cidade de Crateús – CE? Essa pergunta suscitou outras: pode a arquitetura
promover espaços que possibilitem essas relações intergeracionais? Como estudos de caso podem colaborar
na criação de instrumentais que se transformem em diretrizes projetuais? E por fim, como elementos
educacionais atrelados aos de convivência podem promover espaços de interação entre idosos e crianças?
Em conseguinte ao questionamento feito e desejos pessoais chegou-se ao objetivo principal da pesquisa que
é elaborar uma proposta de um centro de convívio para idosos integrado a uma creche que promova a
interação entre as diferentes gerações e atividades conjuntas em período integral na cidade de Crateús
– CE. Especificando assim, através de análises das relações existentes entre idosos e crianças e a importância
da arquitetura em promover uma interação, realizar um estudo de caso, para criar instrumentos que, viabilizem
na prática os conceitos estudados e por fim, verificar os elementos educacionais e de convivência para a criação
de um anteprojeto de arquitetura que promova a interação entre idosos e crianças.
METODOLOGIA
A metodologia dessa pesquisa se constitui em quatro etapas, sendo elas: a composição do referencial teórico
(1), as referências projetuais (2), o percurso metodológico adotado (3) e por fim, o desenvolvimento do
anteprojeto de arquitetura (4).
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Na etapa bibliográfica a obtenção dos dados dar-se-ão a partir de pesquisa em livros, artigos, teses de
mestrado, monografias, bibliografias diversas, com o intuito de que haja uma discussão tanto das necessidades
da pessoa idosa, da criança e como um contribuirá para o bem-estar do outro na promoção de um espaço
integrado, obtendo-se uma boa base sobre o tema a ser estudado.
A etapa seguinte tem como propósito a realização do estudo e análise de referências projetuais. Foi escolhido
duas referências acerca dos jardins de infância e creche, a saber: Jardim de Infância e Creche Kids Mayumi no
Japão e a Wish School – Escola dos Desejos em São Paulo, que foram de suma importância em função da
estruturação de espaços educacionais atrelado às áreas de convívio. E ainda, analisamos o Centro Geriátrico
Santa Rita na Espanha, que traz dentro de uma arquitetura fluida e humana, espaços de estar e de lazer com
elementos paisagísticos e integradores.
Na terceira etapa nos foi permitido uma aproximação com as distintas gerações, a partir da aplicação dos
instrumentos metodológicos, a saber: questionário estruturado, poema dos desejos, observação incorporada e
matriz de descobertas, tendo como propósito coletar o máximo de informações a serem aplicadas no projeto.
O primeiro instrumento aplicado, foi o questionário estruturado na Casa de Jesus Misericordioso, que é o único
equipamento para idosos na cidade de Crateús. A finalidade do mesmo foi de coletar as experiências de morar
no local e perceber algumas necessidades.
Em seguida, aplicamos na Creche José Maria de Oliveira Camerino - equipamento situado dentro da área de
estudo -, o instrumento poema dos desejos, que possibilita que o usuário declare de forma não estruturada e
de livre expressão, por meio de desenhos ou sentenças escritas, suas necessidades, sentimentos e desejos
relativos ao ambiente analisado (RHEINGANTZ, et al 2009). O intuito foi descobrir os lugares que as crianças
mais gostavam e quais os seus anseios, fazendo com que estes pudessem subsidiar os direcionamentos
propositivos da pesquisa.
Posteriormente, analisamos as áreas de convivência, tendo como alvo a Praça da Rodoviária, local onde os
idosos e crianças realizam diversas atividades ao longo do dia. Nesse âmbito de apreciação, aplicamos o
método de observação incorporada, que é uma contribuição dada pelos pesquisadores que trabalham com
Avaliação Pós-Ocupação, vinculados ao grupo de pesquisa Qualidade do Lugar e Paisagem (APO/ProLUGAR).
A partir disso, pudemos observar como os espaços livres e de convivência podem contribuir com a promoção
da intergeracionalidade.
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Para uma melhor organização da etapa seguinte, foi elaborada uma matriz de descobertas que teve como
finalidade designar e organizar as diferentes categorias propositivas que foram encontradas.
Com o fim das análises da fase exploratória, realizamos um estudo de caso na Creche José Maria de Oliveira
Camerino. Empregamos nessa fase de análise do espaço e levantamento arquitetônico, a aplicação do método
Walkthrough - instrumento que ajuda na identificação das principais qualidades e defeitos do ambiente
construído e seu uso, utilizado pela APO/ProLUGAR.O intuito foi destacar, a partir do levantamento, os
aspectos positivos e negativos para gerar subsídios que serão empregados no projeto de reforma da Creche.
Na última etapa da pesquisa, serão produzidos direcionamentos propositivos, a fim de desenvolver o projeto
de arquitetura em consonância com os resultados obtidos na aplicação dos instrumentos metodológicos, em
detrimento à percepção dos usuários sobre os espaços a e observação realizada pelo pesquisador.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A elaboração desse trabalho buscou o desenvolvimento do anteprojeto de um equipamento que pudesse
possibilitar essa interação entre as gerações aqui estudadas através dos espaços livres como palco para esse
convívio. O Centro Intergeracional poderá oportunizar a melhoria do aprendizado e desenvolvimento social
entre os idosos e as crianças, uma vez que ambos são atores sociais em possível ascensão.
A partir dos estudos realizados dentro do referencial teórico foi possível perceber o quanto a troca de
experiências pode ser importante entre idosos e crianças. Mesmo que ambos precisem de cuidados na
realização das atividades de forma particular, o que se pode perceber é que as relações intergeracionais podem
ser possibilitadas em momentos extras, através dos espaços de união, nomeados como livres e/ou de
convivência.
As referências projetuais, para além de um papel associativo de elementos particulares a concepção desse
projeto, trouxeram percepções de um olhar sensível, de um espaço transformador e coeso com os usuários
daquele local. As principais atribuições são para se chegar a um denominador sobre como esses espaços
podem possibilitar a educação, o convívio e a interação entre as gerações.
Consoante aos resultados da aplicação dos instrumentos metodológicos e aproximação com ambas as
gerações em estudo, foi possível observar as necessidades dos idosos, os desejos das crianças e as relações
intergeracionais existentes nas adjacências à área de intervenção. Com relação aos idosos, percebeu-se uma
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enorme carência de espaços em que os mesmos possam conviver e usar os espaços livres, assim como
também uma resposta positiva com relação a elaboração de um espaço intergeracional.
Ao tratar dos desejos das crianças, a mesma carência foi percebida, os espaços externos como elementos
marcantes e passíveis de uma possibilidade de educação extramuros. Espaços como o pátio, apesar de não
ter praticamente nenhum atrativo, torna-se disputa entre os alunos, para correr, escalar, até utilizar a própria
sala de aula como espaço de convivência. Desejos como sol, em alusão a melhoria da iluminação e o carro do
lixo para a limpeza do local, foram os que mais chamaram atenção. Elementos que sempre se repetiram nessa
fase exploratória foram escorregadores, árvores, brincadeiras de piso, escalada, demonstrando assim o grande
desejo do uso dos espaços externos.
Verificou-se também que, nas adjacências da área de intervenção, as relações intergeracionais já acontecem.
A Praça da Rodoviária, oferece um amplo espaço de caminhada, socialização, concentrando ao longo do dia
um fluxo considerável de idosos que levam seus netos para usufruir do local enquanto realizam suas atividades.
O entorno analisado é de suma importância, pois congrega espaços em potencial para se somar ao
equipamento proposto.
CONCLUSÕES
Não é muito comum ainda, estudos e intervenções atreladas a vertente da intergeracionalidade no Brasil,
principalmente dentro do que compete a arquitetura. Esse trabalho partiu de uma motivação pessoal vinda da
relação com minha avó, a qual instigou saber como a mesma poderia contribuir no aprendizado e
desenvolvimento de ambas as gerações, a partir da troca de experiências que os espaços livres podem a vir
possibilitar.
A elaboração desse trabalho buscou o desenvolvimento do anteprojeto de um equipamento que pudesse
possibilitar essa interação entre as gerações aqui estudadas através dos espaços livres como palco para esse
convívio. O Centro Intergeracional poderá oportunizar a melhoria do aprendizado e desenvolvimento social
entre os idosos e as crianças, uma vez que ambos são atores sociais em possível ascensão.
Dessa forma, o projeto levou em consideração todas as análises a fim de desenvolver e possibilitar a
intergeracionalidade. As atividades educativas, em conjunto com as de convívio, podem complementar o
reconhecimento das gerações aos espaços livres propostos, fazendo com que estes sejam estímulos a essa
interação, possibilitando às crianças crescerem com a oportunidade de trocar experiências com as mãos que
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tem história, e que essa vibração das crianças seja estímulo para que os mais velhos possam desfrutar dessa
fase com mais vida e lucidez, lembrando e percebendo assim que estão vivos e podem sentir felicidade.
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INTRODUÇÃO
O crescimento da população idosa é um tema que merece muita atenção em diversos estudos nos dias de hoje.
A Organização das Nações Unidas (ONU, 2002) considera o período de 1970 a 2025, com a Era do
Envelhecimento, e ainda destaca que para os países em desenvolvimento, esse crescimento da população
idosa se dá de maneira ainda maior. Destaca a ONU (2002) que no período de 1970 a 2000, a população
envelhecida nos países desenvolvidos foi de 54%, e nos países em desenvolvimento, nesse mesmo período,
o crescimento da população idosa foi de 123%. Cabe então a preocupação, já que juntamente com o aumento
da população idosa, surgem muitas demandas relacionadas aos problemas urbanos, sociais e ambientais
(SIQUEIRA et al. 2002).
No Brasil não é diferente, é fácil a observação do crescimento da população idosa no território. Segundo dados
do Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004), no ano de 1980, a cada 100 crianças
havia pelo menos 16 idosos. Já em 2000, para esse mesmo grupo de 100 crianças já era possível observar
quase o dobro de idosos em relação a 1980 (SOUZA. 2019).
Aponta o IBGE(2018) que o número de idosos brasileiros no ano de 2012 era de 25,4 milhões, aumentando em
18% no ano de 2017, ultrapassando a marca de 30,2 milhões de pessoas maiores de 60 anos. Logo, em 05
anos o Brasil teve mais 4,8 milhões de pessoas envelhecidas. No que concerne ao gênero, as mulheres lideram
esse grupo, se tornando uma maioria expressiva com 16,9 milhões (correspondente a 56% o total). Os homens
idosos somam 13,3 milhões, o que corresponde a 44% de idosos no país.
A questão do envelhecimento é muito subjetiva e merece muita atenção, pois as diferentes necessidades de
pessoas mais velhas são vistas como um funcionamento contínuo. Um planejamento adequado que busque
conciliar as demandas especificas da terceira idade é de grande valia para as melhoras de infraestrutura dos
espaços públicos e da comunidade em geral. Logo, é compreensível que a manutenção dos espaços de lazer
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e a existência dos mesmos, são importantes, pois, estes favorecem a articulação entre os sujeitos, constroem
uma relação de pertencimento e contribuem com o bem-estar da população (SOUZA. 2019).
No que se refere a população idosa, a qual cresce significativamente nos últimos anos, é válido destacar que
estes possuem uma maior disponibilidade para realizar as práticas de lazer, tendo em vista sua situação social
dentro do sistema econômico. Observa-se então que a construção de espaços públicos voltados ao lazer para
a população com mais de 60 anos torna-se essencial e a falta deles no espaço urbano deve ser combatida
através de um planejamento urbano inclusivo, possibilitando uma melhor qualidade de vida aos idosos (SOUZA.
2019).
O lazer para os idosos é garantido por lei desde a criação do Estatuto do Idoso regido pela LEI Nº 10.741, de
1º de outubro de 2003(BRASIL, 2003). Segundo esta legislação, é obrigação da família, da sociedade e do
poder público garantir ao idoso o direito de ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer, etc. O lazer então surge
constitucionalmente, para a terceira idade, como um importante papel para que o idoso se mantenha ativo e se
torne saudável do ponto de vista físico, social e psicológico (SOUZA 2018).
O presente trabalho é resultado de um recorte de pesquisa vinculado a um projeto maior intitulado “Projetando
lugares com idosos: Rumo a comunidades amigas do envelhecimento”.
O projeto citado é resultado de uma parceria internacional, envolvendo o Laboratório de Estudos
Comportamentais (LABCOM), da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Pelotas e
a Universidade Heriot-Watt, localizada em Edimburgo, Essa investigação objetivava compreender como é
vivenciado o sentido de lugar por idosos de diferentes classes sociais residentes em diversos bairros no Brasil
e no Reino Unido, buscando ainda, de maneira geral melhorar a qualidade de vida dos idosos nos dois países.
Logo, o foco de análise centrava-se principalmente nos sentimentos que os envelhecidos possuem em relação
à comunidade onde vivem, em conjunto com compreensão das experiências que tiveram nestes recortes
espaciais. No Brasil o referido projeto possui três cidades de estudo: Pelotas, Brasília e Belo Horizonte.
Entendendo a importância de se tratar desse assunto, o presente trabalho tem como objetivo entender como
se ocupam os idosos da região administrativa Fragata, na cidade de Pelotas. E assim, analisar as
consequências da ocorrência ou não de atividades voltadas ao lazer para os mais velhos, no recorte em
questão.

METODOLOGIA
As figuras relacionadas situam os recortes analisados para esse artigo. Para essa finalidade foram realizadas12
entrevistas pelo grupo de pesquisa do projeto PLACEAGE, durante os meses de janeiro e fevereiro do ano de
2017. Todas as entrevistas foram transcritas e impressas a fim de serem analisadas pela equipe de
pesquisadores participantes da pesquisa. Para uma melhor organização dos dados obtidos, a
metodologia proposta por Souza (2019), visou agrupar em categorias os dados mais relevantes encontrados
nas entrevistas transcritas, sendo identificadas: 1. Sentimento em relação ao lugar (residência e bairro); 2.
Vizinhança e relação entre vizinhos; 3. Sentir-se respeitado ou importante; 4. Melhor lugar para envelhecer; 5.
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Figura 1 - Mapa de localização da Região Administrativa do Fragata, com destaque para o condomínio COHAB
Duque e o bairro Simões Lopes - Pelotas/RS Fonte: SOUZA (2019).

Participação (grupos de idosos, trabalho voluntário, etc.); 6. Lazer e áreas verdes. No presente trabalho foi
utilizada a categoria “Participação (grupos de idosos, trabalho voluntário, etc.) ”, referente à ocupação dos
idosos em seu dia a dia, avaliando também como estes aproveitam seu tempo livre.
Para a obtenção dos resultados previstos para o presente trabalho, foi escolhido o método das entrevistas face
a face semiestruturadas, realizadas na Região Administrativa do Fragata, mais precisamente no bairro Simões
Lopes e no Condomínio COHAB Duque (Figura 1 e 2).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir da análise dessa categoria, foi possível observar como se dá a participação dos idosos em relação aos
grupos de trabalhos oferecidos tanto no Bairro Simões Lopes como no condomínio COHAB Duque.
De acordo com os dados levantados, verificou-se que alguns entrevistados relataram atividades em grupo a
partir das atividades oferecidas pelas igrejas, onde lhes é oferecido além de oficinas e minicursos de
artesanatos, bingos e eventos culturais. Essa troca de experiências é considerada essencial por Gomes (2010),
pois com a troca de experiências, os idosos se tornam mais fortes psicologicamente para enfrentar os
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problemas do dia a dia, oriundos de uma velhice alimentada por vários estereótipos que são muitas vezes
determinantes para as suas vidas.

Figura 2 - Mapa da Região Administrativa Fragata
Fonte: SOUZA (2019).

Outros indivíduos apontaram que participam de grupos de idosos no centro da cidade, principalmente na
Associação Beneficente dos Aposentados e Pensionistas de Pelotas enquanto alguns dos idosos questionados
responderam que frequentam a Associação de Moradores do Bairro Fragata e que lá fazem amizades, trabalhos
voluntários e participam de eventos culturais.Contudo, conforme destaca Salgado (1997), a aposentadoria é
um fato marcante na vida dos mais velhos, pois o indivíduo passa de trabalhador a ex-trabalhador; de produtivo
para improdutivo; de cidadão ativo para inativo. Assim, com tempo livre os idosos precisam encontrar atividades
para passarem o tempo, algo que foi citado pelos entrevistados como quase inexistente no Bairro Simões
Lopes.
Surge então uma vasta parcela de adultos envelhecidos que buscam entretenimento em casa, seja com livros,
utilização de internet ou a prática de jogos no computador, mas principalmente, ainda é grande a quantidade
de entrevistados que dizem que a sua única ocupação é a televisão. Algo que já era observado por Gomes
(2010), visto que a autora destaca que a indústria do entretenimento surge como uma válvula de escape para
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o divertimento em casa. Porém, quando esse entretenimento cai na rotina, os idosos começam a cansar da
mesmice e tornam-se depressivos.

CONCLUSÕES
Com base nos dados foi possível entender não só a rotina dos idosos, mas também os sentimentos dos mesmos
frente à comunidade na qual estão inseridos. Derivados destas análises, podemos ter como uma das
conclusões que uma das localidades estudadas (o bairro Simões Lopes), por não dispor de estruturas voltadas
a atividades lazer, constrói no imaginário dos idosos um sentimento de repulsa pelo lugar. Com relação ao
condomínio COHAB Duque a sensação de exclusão é quase que inexistente, diante do fato que os vizinhos,
em grande parte se conhecem; existe uma certa infraestrutura para esta população bem como atividades
oriundas desta. Logo, a construção do sentido de lugar é bem destacada nessa área.
Destacamos que são oferecidos pela própria administração do condomínio atividades para entretenimento,
dessa forma os idosos que residem nesta comunidade não sentem vontade de se mudar, pois suas
necessidades são bem atendidas, tanto em nível de serviços, quanto em interações sociais. Para uma melhor
condição de vida na velhice, é indispensável à participação das políticas públicas que se referem ao lazer para
a população idosa. As políticas públicas referentes à velhice são aquelas que se constituem em uma questão
de justiça, civismo e direito dos idosos, sendo indispensável à participação da sociedade para que pensemos
juntas estruturas urbanas voltadas à necessidade destes sujeitos.
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INTRODUÇÃO
Quanto mais dinâmica a sociedade, mais o homem é posto à prova sua capacidade de apreender e apropriarse das tecnologias e serviços para adaptar-se a novos costumes, sendo que a não adaptação e apropriação
dos novos contextos sociais impedem que o indivíduo tenha movimento dentro da sociedade (HELLER, 1985).
Portanto, a vida cotidiana se presta à alienação quando ocorre um abismo entre o desenvolvimento humano
genérico e as possibilidades de desenvolvimento individual (HELLER, 1985), e varia no grau, tempo histórico e
formas de produção.
Nesse contexto "o cotidiano aparece como espaço onde nossas experiências básicas de vida podem
desenvolver em nós necessidades pelas quais estamos dispostos a fazer reivindicações [...]"(HELLER, 1998,
p.41). Sendo as necessidades diferentes umas das outras, e as pessoas que são alienadas, em qualquer
contexto, passam a demandar.
As demandas da sociedade fazem parte do complexo processo social de disputa de classes que originam as
políticas públicas (FALEIROS, 1991), sendo, portanto, reflexo das condições vivenciadas pelo País em níveis
econômico, político e social.
Como o crescimento da população de idosos brasileiros de 3,8% ao ano (IBGE, 2016) é muito superior aos
demais estratos populacionais, esse fato torna-se um “problema social” com elevação dos custos com
previdência social e saúde, exigindo que o governo se coloque em ação através da construção e gestão de
políticas públicas de maneira e garantir direitos para os idosos de hoje e os do futuro. Descobrir quais direitos
sociais não estão sendo cumpridos é uma forma de rastreio dos limites da lei, e o desafio que se coloca é os
direitos sociais perderem identidade e a concepção de cidadania se restringir (COUTO, 2006).
O objetivo do presente estudo é: analisar o perfil da demanda da Defensoria Pública - DP da Comarca de
São Carlos-SP, na defesa de direitos da pessoa idosa através do levantamento de processos ajuizados e em
andamento, durante o período de janeiro a outubro de 2017.
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METODOLOGIA
A pesquisa é retrospectiva, descritiva-exploratória de abordagem quanti e qualitativa, com coleta de dados
referentes aos atendimentos realizados no período de janeiro a outubro de 2017.
Foram selecionados os processos ajuizados, e analisados aqueles relacionados a indivíduos com idade igual
ou maior de 60 anos. No que tange aos aspectos éticos, este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em
Pesquisa da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), (Parecer CEP/UFSCar: 2.467.603/2018). Destacase que este estudo tem apoio e financiamento da FAPESP- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de
São Paulo.
Os dados foram sistematizados e a análise baseada nos pressupostos do método quanti e qualitativo de
investigação por meio de uso de frequência simples para dados quantificáveis e a análise de conteúdo
explorada à luz do referencial teórico de BARDIN (2009), e desenvolve-se em torno de três polos cronológicos:
a pré-análise com exploração do material, tratamento dos resultados, inferência e a interpretação.
A primeira fase, constituiu-se do mapeamento dos atendimentos realizados na DP de São Carlos e
levantamento de dados socioeconômicos, com o objetivo de identificar e caracterizar as demandas atendidas,
e a segunda fase, iniciou-se com uma pré análise documental das alegações referentes aos processos
ajuizados por idosos, identificação dos núcleos de sentido que compõem o estudo, onde dividiu-se as
alegações em unidades de registro por grupo de significação de conteúdo para conhecimento das variáveis,
subcategorias, categorias, tratamento dos resultados e inferência.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os Aspectos Sócio Demográficos da População Estudada
Na análise dos atendimentos, foram apurados 15903 relativos à triagem. Desse total foram ajuizados 1397
processos e 128 referiam-se a demandas de idosos (≥60 anos), representando 9% de ajuizamento. Perfil
atendido: 73% mulheres, idade média 67,29 anos (de=7,95), moram sozinhos 29% e 61% tem média de renda
de até R$ 1098,02 (dp=817,49), residentes em bairros com alta vulnerabilidade social. Ressalta-se na análise
dos dados demográficos a alta participação feminina no ajuizamento de processos (73%), em relação a
composição por gênero da população brasileira, visto que conforme dados PNAD (2016) as mulheres
respondem por 51,5% do total. Os dados sociodemográficos são demonstrados na Tabela 1.
Variáveis

Categorias

N (%)

Atendimentos

realizados

15903(100%)

Judicializados

1397(9%)

Idosos

128(9%) *

Masculino

35(27%)

Gênero

Média (dp)
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Feminino
Idade

Moradia

93(73%)

Idade média
60 a 69 anos

91(71%)

70 a 79 anos

27(21%)

>80 anos

10(8%)

Sozinhos

37(29%)

2 moradores

54(42%)

>3 moradores

37(29%)

Renda

78(61%)

67,40(7,89641)

59

91

**1098,09(817,49)

0,00

3804,00

Tabela 1 - Dados sociodemográficos da população brasileira.
O destino dado às demais solicitações das pessoas que procuraram pela DP estão demonstradas
na Tabela 2.
Variável

Quantidade

Concessão *

1083

Atendimento criminal

1870

Denegação (condição financeira acima)

200

Encaminhamentos a outros órgãos

89

Faltando documentos

732

Nomeação (Advogado convênio) *

476

Orientação, após atendimento de triagem

425

Orientação, antes do atendimento de triagem

4357

Avaliação financeira

2522

Atendimento cível-processos em andamento

4101

Foi embora antes do atendimento

48

TOTAL

15903

Tabela 2 – Resultados dos atendimentos efetuados pela DP. FONTE: Defensoria Pública de São
Carlos. *dessas variáveis originaram-se os 1397 processos ajuizados no período.
No trabalho de triagem inicial não se sabe quantos idosos faziam parte do universo dos mais de 15,9 mil
cidadãos que procuraram a DP de São Carlos entre janeiro a outubro de 2017, sendo que a abertura de
processos por idosos representa 9% do total dos processos no período pesquisado, número abaixo da
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composição etária desses indivíduos na cidade de São Carlos, que em 31 de dezembro de 2017 era de 15,45%
da população (IBGE, 2018).
Na questão de gênero, constatações do estudo revelam que como no acesso à saúde onde as mulheres são
maioria, no acesso à justiça se mostram mais prevalentes e também corrobora com o fenômeno de feminização
da velhice. Com relação a idade média de 67,41 anos, revela idosos ainda na primeira fase da velhice na busca
por direitos violados. Quanto aos dados de renda mensal, onde aferiu-se a média de até R$ 1.098,09, ressaltese os critérios eletivos da DP em atender cidadãos hipossuficientes (com renda até três salários-mínimos).
As Demandas Judiciais mais apuradas
A análise das principais demandas solicitadas através da DP mostrou a busca por Medicamentos como a
principal (26%), sendo que o mais solicitado é o Ranibizumabe 10mg/ml, injeção aplicada uma vez por mês no
paciente, que é indicada para várias doenças que comprometem a visão, entre elas a degeneração macular
relativa à idade (DMRI), prevalente em idosos. A tabela 3 demonstra as principais demandas apuradas na
análise quantitativa das demandas de idosos junto a DP. Esses achados corroboram a diversos estudos
realizados que apontam medicamentos como a principal demanda judicial em diversos estados (CHIEFFE &
BARATA, 2009; NUNES & RAMOS JÚNIOR, 2016), porém estudos apontam que as classes terapêuticas de
medicamentos mais judicializadas são para tratamento de: aparelho digestivo, metabolismo, sistema
cardiovascular e sistema nervoso respectivamente (CHIEFFE & BARATA, 2009), fato que não ocorre no
presente estudo que aponta medicamento para o sistema sensorial (visão) como o mais judicializado. O gráfico
1 demonstra as principais classes terapêuticas de medicamentos demandados por junto a DP.
Demandas

Quantidade

%

Medicamento

33

26%

Herança

18

14%

Habitação

12

9%

Internação

7

6%

Alimentos

6

5%

Divórcio

6

5%

Guarda neto

5

4%

Prótese

4

3%

Outros*

37

28%

128

100%

Total

Tabela 3: Demandas mais apuradas . Fonte: Elaboração Autores
* As demandas apuradas – “outros” é composta por outras 37 demandas apuradas que por terem baixa frequência foram agrupadas
em um único item.
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Gráfico 1: Principais classes terapêuticas de medicamentos demandados. FONTE: Elaboração Autores

Os achados da presente pesquisa corroboram estudos que constatam as doenças crônicas não transmissíveis
(DCNT) como um dos maiores e mais desafiadores problemas de saúde pública, com alto impacto econômico
para as sociedades e sistemas de saúde (BRASIL, 2011).
As Unidades de Registro, Subcategorias e Categorias
O estabelecimento de núcleos de sentido ocorre pelo reconhecimento nas alegações, de indícios e menções
de um tema ou mensagem, associados ou não aos objetivos levantados inicialmente na pesquisa. O tema,
afirmação a respeito de um assunto, é a unidade de registro mais utilizada na análise de conteúdo para estudar
as alegações. A operacionalização dos temas conduz às unidades temáticas, ao agrupamento dos temas com
o mesmo significado. A definição dos temas possibilita a seleção e os cortes dos segmentos da mensagem,
que serão definidos como categorias e subcategorias encontradas. As categorias temáticas formam três
grandes grupos temáticos, homogêneos, reunindo o maior número de informações possíveis, representando a
passagem dos dados brutos para dados organizados e sistematizados. A tabela 4 representa a configuração
detalhada de unidades de registro, subcategorias e categorias, conforme exposto:
Categorias temáticas

Subcategorias

Unidades de registro

Direito à saúde

Medicamento

Dependência medicamentosa
Falta condições financeiras
Em falta na RAS
Não fornecido na RAS
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Prótese

Dependência física
Falta de condições financeiras

Tecnologia assistiva

Falta de condições financeiras
Dependência física

Tratamento médico

Demandas onerosas

Internação

Álcool/drogas

Cirurgia

Dependência física

Relações de consumo

Desconhecimento de direitos

Instituições públicas
Sistema bancário
Direitos de família

Interdição
Habitação/aluguel

Falta de condições financeiras
Desconhecimento de direitos

Guarda de neto

Abandono
Álcool/drogas

Divórcio

Álcool/drogas
Perda capacidade produtiva
Relação conflituosa

Alimentos

Falta de condições financeiras
Abandono

Herança

burocracia

Tabela 4: unidades de registro, subcategorias e categorias. Fonte: Elaboração Autores
Categoria “Saúde”
A redução de gastos com a seguridade social, o aumento do desemprego, as novas relações de trabalho, entre
outros elementos, passaram a fazer parte mais intensamente do cenário social atual, contexto que intensifica
os desafios colocados a toda a sociedade, às famílias e aos idosos no suprimento de suas necessidades.
Impõe-se aos gestores públicos a procura por outras escolhas para a saída da falta de recursos, sem colocar
em risco a saúde da população, já que uma das principais medidas é a redução de gastos geralmente com
cortes orçamentários na área de saúde (STUCLER, 2014), fato que piora dos indicadores da saúde.
Nesta categoria temática foram identificadas cinco subcategorias, sendo elas: medicamentos; prótese;
tecnologia assistiva; tratamento médico; e internação estão ligadas ao âmbito do Direito à Saúde, área
impactada pela ausência de recursos suficientes para atender a demanda da população e com resultados
diretos na qualidade de vida dos idosos demandantes. A alegação - AL 1 revela essa condição: “A autora já
procurou os medicamentos em toda a rede pública de saúde, porém estes medicamentos não são mais
fornecidos pelo estado”. (AL 1)
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Categoria “Demandas Onerosas”
É um conjunto de ações que pode afetar negativamente as relações comerciais e econômicas entre os
indivíduos e instituições, e que originaram demandas para a garantia de direitos dos idosos junto a agentes
públicos ou privados na prestação de serviços ou venda produtos. A alegação 2 demonstra esse contexto:
“A assistida afirma que quando estabelecido o Acordo ela não tinha conhecimento de que os valores
firmados acordo (20% dos rendimentos) seriam descontados em todos os rendimentos. Afirma que
quando assinou o acordo não compreendia o que estava assinando, pois não sabe ler nem escrever
direito”. (AL 2)
Categoria “Direitos De Família”
O conceito de família sofreu mudanças ao longo da História, acompanhando a evolução social, e na
Constituição Federal de 1988 em seu artigo 226 é colocada como base da sociedade, devendo ser entendida
como o núcleo no qual o ser humano é capaz de desenvolver todas as suas potencialidades individuais, tendo
em vista o princípio da dignidade da pessoa humana.
Direitos humanos fundamentais se ligam à família. A liberdade, a igualdade, a fraternidade, a solidariedade, a
segurança, o trabalho, a saúde, a educação e, enfim, a própria felicidade humana e tantos outros valores que
são objeto de direitos humanos fundamentais e operacionais, todos eles se ligam ao direito à família e se
realizam mais efetivamente no lar (BARROS, 2003). No presente estudo o “direito de família” relaciona-se com
a multidimensionalidade e complexidade das demandas oriundas das relações familiares, que mudam se
transformam com o passar do tempo. A alegação 3 demonstra esse contexto: “Assistida requer alimentos dos

filhos, que não pagam desde a fixação dos mesmos em 2015. Informa que os devedores possuem bens a serem
penhorados para quitação da dívida.” (AL 3)

Frequência das Subcategorias
As subcategorias após numeradas, foi feita contagem e frequência, sendo reagrupadas e categorizados nas 3
grandes temáticas: direito a saúde, direito de família e demandas onerosas, conforme tabela 5 abaixo:
Categoria
Direito à família

Subcategorias

N

%

Guarda de neto

5

4%

Divórcio

6

5%

Alimentos

8

6%

Aluguel

3

2%

Habitação

5

4%

Herança

15

12%
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Interdição

3

2%

Tecnologia assistiva

2

1%

Prótese

4

3%

Cirurgia

3

2%

Internação

5

4%

Medicamento

33

26%

Relações de consumo

10

8%

Outros*

28

22%

Total

128

100%

Direito à saúde

Demanda onerosa

Tabela 5: categorias e subcategorias Fonte: Elaboração Autores

*Apresentam baixa frequência e não se enquadram em nenhuma categoria
A combinação entre família, mercado e proteção social é necessária para manutenção da proteção aos
indivíduos, visto que a família só recorre ao Estado quando não resolve suas demandas e não tem condições
de recorrer ao mercado pela ausência de recursos, já que insumos e serviços são caros, cabendo como última
instância a judicialização.
O gráfico 2 abaixo demonstra a prevalência das questões relativas à saúde e família revelando a necessidade
dos poderes públicos reverem a efetividade políticas públicas de saúde e assistência social, tendo em vista a
rápida transformação social que vivemos, com destaque para: novas relações familiares; novas relações de
trabalho; envelhecimento populacional; redução do investimento público na saúde e assistência social.

outros
22%
direito a saúde
36%
demandas onerosas
7%

direitos de família
35%

Gráfico 2: Frequência das grandes categorias temáticas. Fonte: Elaboração Autores
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CONCLUSÕES
O acesso à justiça pelos idosos para buscar a garantia de direitos a um mínimo existencial possível, de forma
a efetivar a aplicabilidade dos direitos fundamentais, revela uma parcela da população que reivindica, participa
e exerce a cidadania, mostrando um contexto de conscientização e evolução social, com tendência a
incrementar sua atividade com as novas coortes.
A importância da DP no contexto de reconstrução da cidadania e democratização da Justiça, vêm favorecendo
ao cidadão hipossuficiente o acesso ao judiciário, porém a projeção futura é que demandas sociais nas áreas
de: assistência social na questão de cuidador de idosos, habitação, relações de consumo entre outras, ganhem
destaque na procura por direitos junto a justiça, face a incapacidade do Estado em prover a população o que
está previsto nas políticas públicas.
Este estudo tem como limitação abranger apenas a cidade de São Carlos-SP. Existe a necessidade da
longitudinalidade do presente trabalho para obtenção de dados que revelem novas tendências, incremento ou
não do processo de judicialização, e o impacto das medidas de austeridade fiscal nas políticas de saúde e
assistência social.
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INTRODUCTION
This paper aims to discuss the tools of mediation in Participatory Design Workshops, according to the user’s
context and age. We draw on 3 projects with public participation held in Japan and which the facilitation was
performed by Yanagisawa Laboratory, from Chiba University.
Japanese Society and the Sense Community
According to the census of 2015 of Japan, people over 65 make up a quarter of its total population and are a
very representative and active group in the society, with a strong connection to their local communities. It is
common to find them gardening the streets of their neighborhood and volunteering in local festivities, so they
have an active role in public consultations and local planning, being a majority in these events.
Participatory Design
Traditionally, the end-user is not actively involved in the design process, but Participatory Designis the active
involvement of the end-users in the design process.
The Skeffington Report (1969) states the importance of social participation in public planning because it is based
on a non-elitist view of social progress. If the process is not transparent and accessible, it can cause an alienated
public that feels ignored and that new urban spaces are being imposed on them. According to Sanoff (2000),
one important aspect of participatory design is that it increases people’s awareness of the consequences of the
decisions that are taken and give them the feeling of having influenced the process.
Architects as Facilitators
For the process of Participatory Design to be truly participative, Sanoff (1990) claims that the architect’s role is
to be a facilitator. Therefore, it is important to discuss the different approaches, according to the users’ age and
background, to have better communication.
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METHODOLOGY
The projects were held as specified in Table 1 below, with the researchers being responsible for facilitating the
workshops, being invited by the Organizers and/or the Project Managers.

Project
A
B
C

Organizers
Local Government
Local
Government
Private School

Public Participation Workshops
Construction
Participants
Typology
City Library
Local Community
Local
City Hall
Community
International
School
Students
(Renovation)

Number of
Workshops
5
3
2

Table1: Specification of Projects with public participation. Source: Author, 2019.

Projects A and B
Though projects A and B have particular differentiating characteristics to each other, both had a similar
organization and used the same method, the Focus Group Discussions (FGD).
Focus Group Discussion
According to Rheingantz et al (2008), it is a semi-structured discussion guided by a moderator, and it allows the
participants to show different opinions. Krueger (1990) states that it enables facilitators to have an insight into
how the community thinks about the subject, about the range of opinion and ideas, and the inconsistencies that
might exist in the community.
The most important element of FGD is the facilitation of a group’s dynamic, being important to:
-

Ensure balanced participation: when preparing the workshop and separating the groups, it is fundamental
to consider and balance the participant’s age and occupation, because if they have a background that is too
different, some might feel intimidated and not willing to talk.

-

Have a careful word choice of key issue to be discussed: having a theme/goal that participants understand
clearly makes participants more comfortable to express their opinions and suggestions.

-

Summarize the session to reflect opinions equally and fairly: for each group discussion, a visual board where
all the comments and opinions are written assists the process and helps to summarize the discussion. When
participants feel that their opinion is heard and valued, they trust and engage in the process more easily.

So, for the workshops, the following structure was chosen:
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-

Group division: each group is guided by one moderator and one assistant. While the moderator focuses on
keeping the discussion balanced, the assistant focuses on taking important notes and organizing the visual
board.

-

Workshop explanation: to clarify the goal, this presentation is to explain issues to be discussed, the steps
and the time stipulated. If it is not the first workshop of the project, the results of the previous discussions
are presented.

-

Discussion: Before starting, the participants are given post-its to write down their opinions, complains,
requests and observations, so participants organize their thoughts and later explain it to the group. As the
moderator/ facilitator talks about what they wrote, the assistant writes key points that emerge and groups
the notes in the visual board according to thecategory, such as, good aspects, bad aspects, and
suggestions.

-

Discussion summary: at the end, the moderator and the assistant organize and classify all the points
discussed in the visual board. They try to find the key-words and most discussed points and present it to the
other groups. Also, if there is time available, one member of each group comments on the discussion.

Project C
For Project C, the chosen methods were different because the participants of the workshop were students from
5th to 12th grade of the school from age between 10 and 18. The ideal tool is the one that provides easy
communication between facilitators and participants. So, the main concern was to use an appropriate
methodology for children to participate.
Many authors mention children’s lack of comprehension as a barrier for participation in Participatory Design.
According to Simpson (1997), it is important to understand that childhood has a developmental nature, so
children should be considered in terms of their evolving maturity, considering the capacities of different agegroups.
Therefore, thinking about how different ages would express themselves better, the students were divided into
two workshops, one with the Middle School students (from ages 10 to 14) and another with the High School
students (from ages 15 to 18), using different methods.
Stickers Game
For the Middle School Group, the method was named Stickers Game, based on the Visual Preference Method
(Sanoff, 1990). It consists of the presentation of a set of images of environments for evaluation and the indication
of elements of each image that are considered good or bad. Since the students are younger, this method helps
them to communicate and express their thoughts.
Charts that contained 4 pictures each and had as the main question “where would you like to…” and the
associated activity were developed. It was defined 4 different activities (playing, resting, studying and having
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classes), therefore 4 different charts. Since there was a reduced time, it was decided to use stickers with sad
and smiley faces for the participants to choose the image they liked the most and the least.
The use of stickers was individual, and after, that they could discuss, write, draw and highlight the best and worst
aspects of each image in groups.
Interactive Plans
Since the High School group was more mature, they can articulate better trough FGD to express their
impressions. But aiming for a further understanding of their opinion, a second method was developed to support
the discussion, which was named as the Interactive Plans Method.
The main goal was to understand better the furniture arrangement the users like the most in a more ludic (playful)
way. So, a simple plan of an existing classroom with its surrounding area and furniture papers was presented to
the students. in groups. The task was to choose the furniture and layout they preferred in different situations and
then present their ideas and explain them to other groups.
With this tool, it is possible to analyze which activities they prefer to develop in groups or by themselves, the
most preferred arrangements and identify the main problems they find in their daily activities.
RESULTS AND DISCUSSION
Project A
For the construction of the new City Library, it was realized 5 Public Participation Workshops, as showed in table
2.
Date
2017/Aug
2017/Oct
2017/Nov
2018/Jan
2018/Nov
2019/Jan

Workshops of Public Participation - Project A
Number
Theme of Discussion
WS1
Issues of Current Public Facilities
WS2
Functions of the New Building
WS3
What is necessary to revitalize the City
WS4
Summarize the Functions
WS5
How to organize the complex facilities in the site
WS6
The building typology and function organization

Table 2: The Public Participation Workshop’s themes for Project A. Source:Author, 2019.
The WS1 discussed the current situation of the Public Facilities of the Library and its area after a tour through
the facilities performed at the beginning of the workshop. From the points raised in this discussion, the following
workshops, WS2 and WS3, discussed what functions should be included in the new building, as well as what
could contribute to revitalizing the city. The WS4’s main purpose was to summarize all the discussions about
the functions to be included in the building. After this, the Design team developed the basic concept and plan.
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As a second phase, at the WS5 and WS6, it was discussed the organization of the functions and the typology
of the building, deciding the basic design. During the workshops, some heated discussions occurred due to
some conflicts of ideas. The chosen site is used for a traditional festival of the city, and some citizens did not
agree to use it for the construction or were not pleased with the idea of having the neighborhood under this
process of reconstruction. The design team tried to reconcile both opinions and discussed the options that would
allow the accommodation of both functions in the site and highlight the long-term benefits for the community.
Project B
For the construction of the new City Hall, 3 Public Participation Workshops were held, as specified in table 3.
Date
2018/Apr
2018/May
2018/Jun

Workshops of Public Participation - Project B
Number
Theme of Discussion
WS1
What do you think about the current City Hall?
WS2
How is the City Hall that you want?
WS3
How can we make it?

Table 3: The Public Participation Workshop’s themes for Project B. Source: Author, 2019.
Aiming to conceive the Concept and Program of the New City Hall, the WS1 aimed to see and discuss good and
bad aspects of the current building, followed by the WS2, where the participants discussed how they would like
the new building to be. The main claims were to create an accessible building that dialogues more with the
citizens. For the WS3, the 4 groups of participants were asked to create 2 General Proposals for the new City
Hall each (8 in total). In the end, each participant chose 3 favorite proposals, and the most voted will be used as
guidelines for the project.
Project C
For the renovation of the school, an evaluation of the facilities and a short- workshop with a group of students
was held to understand what they thought about the school facilities. For the Middle School Group, 10 students
divided into 2 groups, and the Stickers Game was a good tool for discussion with them. They spoke freely about
what they liked in their school and what they wanted to be different. Starting with the stickers was a good icebreaking technique. For the High School group, a bigger number of students participated, forming 4 groups of
about 8 students each. The students rapidly assimilated the Interactive Plan’s dynamic and presented very
creative solutions for the spaces.

CONCLUSIONS
About all 3 projects, the workshops contributed to bring a more transparent process for the users and made
them feel included in the decisions. Having a clear structure with the Focus Group Discussion made it easier to
deal with some tense situations and helped participants to understand the process.
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Even though in project A some resistance about construction emerge, allowing public participation enabled a
more transparent procedure and richer discussion to meet a solution that could please all concerned.
Concerning the Stickers Game method, because of the restricted number of participants, the opinions of the two
groups were sometime opposite, so it would be better to reapply this method in a bigger group to evaluate its
effectiveness. Besides this difficulty, the method was very effective concerning the enrollment and ease of
communication with children.
Regarding the Interactive Plan Method, the receptiveness of the students was very positive and allowed them
to articulate their ideas more easily.
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INTRODUCTION
Environmental health research in recent years has shown that exposure to urban water spaces (“urban blue
spaces”), for example, coastlines, rivers, lakes, or fountains, has multiple health benefits for townspeople. For
elderly people, those benefits can be summarized in three main visible health outcomes, i.e., motivated physical
activity, enhanced social interactions and improved mental wellbeing; as well as the more invisible advantages
arising from the ecosystem services such spaces provide, like air exchange, cooling effects or noise reduction.
In current urban planning practices, blue spaces are at the heart of urban regeneration policies all over the world;
however, the intention beyond those schemes are barely based on community health promotion principles,
considering to advance the idea of environmental justice. In fact, it seems that developing urban blue spaces
could even foster existing social inequalities, as they contribute to gentrification processes within cities. As a
double burden, senior citizens – particularly if living in deprived areas– are typically excluded from such
environmental health resources, in both quantity and quality. So far, little is known on elderly people’s blue
space-health relationship; and research results that could determine an age-friendly urban blue space design,
including influencing factors like accessibility, are missing.
The aim of this study is to investigate if and how regenerating urban blue spaces could act as a health promotion
intervention especially in deprived communities to ensure “Blue Health for All.” With regard to the pressing need
to adopt cities to aging world populations and reduce urban inequalities, elderly people are chosen as study
participants, because they are vulnerable for major public health challenges that could be tackled by urban blue
space provision, including physical inactivity, obesity, social isolation and mental diseases. Given the elderly’s
decreasing sphere of activity, they are in particular need of local health resources. As such, another aim of this
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research is to further understand the linkages between blue spaces, health and wellbeing of senior citizens by
examining their experiences and perceptions of urban blue environments.
METHODOLOGY
In a first step, a literature review has been conducted to systematically bring together and compare cases of
urban blue space regeneration that have been done in deprived communities in cities all over the world. Further,
two schemes have been selected to conduct a multiple case study in diverse geographic and urban development
contexts, namely in Ruhr Metropolis, Germany, and Ahmedabad, India. An arts-based, participatory research
approach including the methodology of photovoice has been used to shed light on elderly people’s blue
landscape preferences, uses and needs. Guiding interviews with stakeholders involved in urban blue space
development have been done to identify the health-related potentials and challenges of blue space regeneration
on the supply side. In each case study analysis, demand and supply factors will be linked to determine the spatial
match, i.e., fits and misfits, between senior citizens’ blue space demand and the local blue space provision.
Cross-case conclusions will be drawn and integrated with results from the literature review to transfer lessons
learned to other cities.
RESULTS AND DISCUSSION
At this point of time, the second case study in Germany is just about to start. Data in India has been collected
from January to May 2019, including a baseline sample with 38 park users aged 65+ years, out of them four
seniors participating in in-depth photo-based walking interviews. In addition, two focus group discussions with
different senior citizens’ associations and 20 interviews with policymakers, key informants and experts in blue
space provision could be conducted. The literature review is soon to be completed. To be effective as publicity
and to induce policy change, an exhibition consisting of the pictures made by the study participants and all other
research results is planned for the coming year.
CONCLUSIONS
Given the lack of evidence in age-friendly city planning, particularly on success factors and impediments of
healthy urban green and blue space design, this research contributes to guide city planners and policymakers
to develop future urban (regeneration) policies that take senior citizens’ needs into account. To ensure that
elderly people’s concerns are adequately represented, the highly participatory character of this study helps to
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transfer their voices to the public. It is obvious that the success of age-friendly city interventions will be largely
determined if the elderly themselves are involved in urban policy and planning; however, seniors are typically
overseen in current urban development discussions (Buffel & Philipson 2016). The impact of inequity has been
identified as one of the main challenges for age-friendly policy development (WHO 2015); thus, the results of
this study will add knowledge on how efforts towards environmental justice could be improved.
Different research strands within the emerging field of “blue health research” prove already the health potentials
of blue spaces (White et al. 2018), but less is known about their potential as therapeutic landscapes for elderly
people, particularly compared to its much more famous counterpart green space research (Finlay et al. 2015,
Völker & Kistemann 2015). As unique features, this study gives respect to the potential benefits of smaller,
freshwater spaces and links demand and supply factors, both identified as considerable research gaps
(Hegetschweiler et al. 2017, Foley & Kistemann, 2015; White et al., 2018). Locating a study on “Blue Health” in
India can be seen as an innovative attempt to bring the topic on urban development agendas in cities of lowand-middle-income countries (LMIC). Evidence from those countries is barely there, even though global
development trends like climate change and urbanization demand to take early actions on sustainable urban
development solutions (Foley & Kistemann 2015). With regard to the much faster pace of aging populations in
LMIC as compared to high-income countries, the need to make cities age-friendly is even more urgent there,
although at the same time, less budget is available to run such efforts (UN 2015).
Among the urban problems of the 21st century, urban deterioration is seen as major task for urban regeneration
in all cities; however, the theoretical understanding of this phenomenon is still in its infancy (Roberts et al. 2017).
Beyond that, this study contributes to better understand the relationship between changes of the urban
environment, for example, induced by blue space regeneration projects, with population aging. As such, results
will show how senior residents experience changes in their living environment and how those changes affect
their health and wellbeing. It will as well facilitate to draw conclusions on how urban transformations can influence
age-friendly policy development.
Achieving a spatial match between elderly people’s blue space demand and the actual blue space provision is
crucial to optimize the curative and health-enhancing power of nature for urban seniors, not least to promote
sustainable urban development and to foster their contributions to the wider society.
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INTRODUÇÃO
A mobilidade das pessoas está diretamente ligada ao meio e ao tipo de transporte oferecido. Com uma visão
menos automotiva/industrial, e mais humanizada, pode-se trabalhar a qualidade das calçadas de maneira a
atrair mais pedestres tornando-se um espaço agradável no qual as pessoas queiram estar, conviver e usufruir.
Gehl (2010) aborda que os espaços urbanos devem reforçar o pedestrianismo como uma política de
desenvolvimento, dessa forma, as cidades tendem a se desenvolver de maneira segura, saudável e
sustentável. O autor ainda afirma a importância de se fortalecer a função social do espaço como local de
encontros e promotor da democracia, uma vez que os espaços públicos são considerados os meios
caminháveis, sendo também, um espelho da realidade de cada cidade e de cada bairro. Esses espaços
remetem a cultura do povo, podendo, assim, descrever a situação econômica, social e até política, apenas com
sua disposição. Um espaço planejado para acessibilidade tem um impacto completamente diferente aos olhos
do observador quando comparado com aquele espaço construído à medida que se faz necessário, e sem
preocupação com normatização ou intervenção do estado. Ainda Segundo Gehl (2010), “The potential for a
lively city is strengthened when more people are invited to walk, bike and stay in the city space.”
Quando se trata de concepção de calçadas e espaços públicos, existe ainda a preocupação com a pessoa com
deficiência (PcD), que muitas vezes é esquecido em meio a tanta informação. Uma cidade acessível é aquela
que garante espaços com livre acesso para todos e a qualquer destino de maneira igual, seja esse usuário
criança, jovem, adulto, idoso, pessoas com qualquer tipo de dificuldade de locomoção, dentre outros. Se os
espaços públicos, porventura, não atendem aos seus possíveis usuários, esses espaços são inadequados, pois
deixaram de atender um requisito do mínimo existencial, ferindo o direito de ir e vir daquele cidadão.
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De acordo com a Lei nº 10.098/2000, o conceito de acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para
utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida (BRASIL, 2000).
Ao se problematizar em torno da acessibilidade nas grandes cidades brasileiras, acerca do termo “Desenho
Universal”, eis que cabe o questionamento: “por que estruturar um modelo de massa que iguala o que não é
igual?”, no qual se referia aos seres humanos e suas várias diferenças (altura, peso, largura, velocidade de
locomoção, entre outras), com a finalidade de abranger todos os seres humanos em uma escala macro no que
se refere a acessibilidade. Cabe pontuar que a ideia do Desenho Universal se baseia em sete princípios, são
eles: uso equitativo, flexibilidade no uso, uso simples e intuitivo, informação perceptível, tolerância ao erro,
baixo esforço físico, e tamanho e espaço para alcance e uso.
Diante do exposto, de maneira a abranger todas as exigências sociais e técnicas, entende-se que o plano de
mobilidade de uma cidade deve englobar um projeto de calçada coeso que integre os vários meios de transporte
e que, seja pautado nas normatizações estabelecidas, atendendo aos princípios de acessibilidade. Sendo
assim, o objetivo principal desta pesquisa é desenvolver uma metodologia de avaliação de calçadas, com base
na compilação de metodologias já existentes e consagradas, respaldando a mesma a normatização e legislação
vigente referentes a pedestres e utilização do espaço público.
METODOLOGIA
Para alcançar a proposição de uma metodologia, os seguintes objetivos foram traçados:
1.

Estudar as normas e legislação vigentes, reguladoras de espaços públicos, considerando os aspectos

de acessibilidade aplicados às calçadas;
2.

Analisar as metodologias existentes para a avaliação de espaços públicos, e guias atuais para a

construção de calçadas;
3.

Aplicar a metodologia proposta nas áreas da Esplanada dos Ministérios e na Quadra 107 Sul para

comparação;
4.

Caracterizar as calçadas das áreas estudadas, relatando e analisando a sua história;

5.

Comparar os resultados obtidos com aplicação da metodologia de classificação do estado das calçadas

com a realidade idealizada pela normatização e legislação vigentes. A revisão bibliográfica apresenta a
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conceituação de pedestres e calçadas, e um breve histórico de Brasília. Trata ainda da legislação que rege a
acessibilidade e os direitos de cada cidadão, e também a legislação reguladora das áreas de relevância
histórica, e mais à frente são apresentadas as normatizações e guias que regulamentam a concepção de
calçadas, e trata do mais adequado dimensionamento dos espaços urbanos a níveis matemáticos.
6.
A metodologia utilizada neste trabalho foi baseada nos princípios utilizados no estudo realizado pelo portal
Mobilize Brasil, os aspectos relevantes para calçadas sugeridos pelo WRI Brasil (2017), índice de
caminhabilidade (iCam 2.0) desenvolvido e aplicado pelo Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento
(ITDP, 2017), o padrão de qualidade DOTS também desenvolvido pelo ITDP (2016), além de metodologias de
avaliação estrutural diversas, como a do DNIT, a GDE-UnB (CASTRO, 1998) e manuais para construção de
calçadas e passeios como o Guia do SEGETH (2017) e o Guia do CREA-BA (2008).
O fluxograma (Figura 1) a seguir demonstra o processo de estudos e compilação das fontes para a culminação
na metodologia proposta:

Figura 1 - Fluxograma de desenvolvimento da metodologia proposta
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Partindo da determinação de Graus de Importância, a metodologia focará a atenção nas características
presentes nas calçadas, divididas em Positivas e Negativas, e acrescentando as mesmas os seus respectivos
graus de importância, conforme lista a seguir.
Grau de Importância das Características Positivas:
1.

Faixa Livre, Grau de importância 7

2.

Faixa de serviço, Grau de importância 15

3.

Rampas de acesso, Grau de importância 12

4.

Sinalização para o pedestre, Grau de importância 5

5.

Arborização e/ou mobiliário urbano, Grau de importância 6

6.

Iluminação pública, Grau de importância 11

7.
Grau de Importância das Características Negativas:
8.

Regularidade de Nível, Grau de importância 14

9.

Manifestações patológicas 1, Grau de importância 9

10.

Drenagem de águas pluviais, Grau de importância 9

11.

Obstáculos à circulação, Grau de importância 12

O Grau de Importância sugere a influência sobre o desempenho final da calçada analisada quanto aquele fator,
de maneira a ter maior ou menor relevância em comparação com os outros fatores, e em cumprir a
funcionalidade primordial da calçada. Os valores adotados foram determinados a partir de pesquisas
bibliográficas realizadas, enaltecendo as características mais relevantes para o funcionamento da estrutura,
sem diminuir em demasia as características consideradas de menor impacto na utilização do espaço.
Após determinada a área de estudo, faz-se uma inspeção em campo para a análise de cada um dos 10
parâmetros propostos, atribuindo-se uma nota que varia de 1 a 5, de maneira a quantificar a qualidade daquele
parâmetro.
O fluxograma (Figura 2) a seguir apresenta os passos da metodologia desta pesquisa seguindo a sequência
de como devem ser aplicados para a correta avaliação da área delimitada:

1

Recalque; Fissuração; Desfragmentação Superficial; Desagregação
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Após o estudo em campo, é feita a análise dos dados coletados e determinado um novo valor de nota para as
calçadas. Esses valores são relacionados entre si por equações que representam: Influência, Qualidade ou
Dano, Grau de Comprometimento Total do segmento, Capacidade de satisfação total da área estudada, e
Porcentagem de cada característica influente nos resultados do estudo. O Resultado Final (Rf) do estudo é
analisado de acordo com o Quadro 1 a seguir, para determinação do procedimento ou posição a ser tomado(a).

Figura 2 - Fluxograma de aplicação da metodologia.
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Valor Final Rf (%)

Estado

0 a 15

Insatisfatório

Procedimento
Urgência de intervenção para recuperação de funcionalidade
Intervenção imediata
Intervenção necessária, devendo-se considerar os pontos mais críticos como

16 a 30

Razoável

prioridade
Intervenção a curto prazo
Intervenções em baixa demanda, focada nos pontos mais críticos para

31 a 60

Bom

melhoria na qualidade total da área
Intervenção a médio prazo
Intervenções em geral desnecessárias, apenas atentando para casos

61 a 85

Muito Bom

excepcionais
Intervenção a longo prazo

86 a 100

Excelente

Calçadas com ótima qualidade, apenas necessária a manutenção preventiva

Quadro 1 - Quadro para análise de resultados
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Esplanada dos Ministérios e a praça dos Três Poderes são espaços de relevância histórica indubitável para
a capital. Devido a sua importância cultural, essa área é uma das principais atrações turísticas da cidade, que
apesar de ser uma cidade política, ainda recebe 1 milhão de visitantes ao longo do ano, de acordo com o portal
de turismo do Distrito Federal. Para uma aplicação mais fluida da metodologia, a área que comporta a
Esplanada dos Ministérios foi dividida em nove (9) segmentos, como pode ser observado na Figura 3. Os
segmentos adotados são divisões de áreas de valores próximos, de maneira a manter coerência entre cada
análise, proporcionar uma logística para os estudos em campo, e possibilitar que as análises dos resultados
sejam feitas separadamente, podendo assim determinar qual o segmento mais crítico em relação aos outros.
Após a obtenção dos resultados de cada segmento separadamente, o resultado final da metodologia relaciona
os resultados obtidos de maneira a representar a condição real de toda a área estudada. O gráfico (Figura 4)
apresenta os resultados de Grau de comprometimento total (Gct), obtidos pelo método, para cada segmento
de maneira a compará-los visualmente.
Os valores de Gct representam a qualidade das calçadas perante os danos observados e os acertos e
desacordos com normas e legislações, podendo ser interpretados como a porcentagem de qualidade da
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calçada de cada segmento. No caso, os Segmentos 01, 03 e 09 apresentaram os melhores resultados, tendo
valores maiores que 60% de qualidade perante os padrões exigidos. O pior caso foi o do Segmento 02 que
apresentou apenas 40% de coerência.

Figura 3 - Demarcação dos segmentos de calçadas da Esplanada dos Ministérios

100%
80%
60%
40%

77%

67%
40%

51%

50%

47%

56%

64%
46%

20%
0%

Figura 04 - Gráfico de Apresentação do Gct de cada segmento da Esplanada dos Ministérios
A partir desses valores, o valor do Resultado Final (Rf), demonstrado a seguir, deve ser interpretado conforme
o Quadro 1 para a definição de procedimento a ser tomado. De acordo com os critérios de Rf = 55,33%,
apresentados no Quadro 1, o valor obtido para a Esplanada dos Ministérios é Bom, e, portanto, demanda
intervenções focadas nos pontos mais críticos e a médio prazo.
CONCLUSÕES
A proposição de uma metodologia de avaliação é um desafio. Mesmo embasada nas melhores opções e
estudos disponíveis, uma metodologia científica sempre será mutável e adaptável a diferentes realidades, não
sendo nunca absoluta. Mesmo assim, tanto a proposição da metodologia apresentada quanto sua aplicação
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em campo contribuem cientificamente para a agregação de informações a respeito de calçadas. Com o estudo
realizado, pôde-se observar a real situação das calçadas das áreas estudadas de acordo com a normatização
vigente. Mesmo com as inconformidades constatadas, as calçadas da Esplanada dos Ministérios e da Quadra
107 Sul são usuais e atendem aos pedestres, ainda que de maneira incompleta. Os espaços estudados são
capazes de oferecer a mobilidade e permeabilidade de pedestres, ainda que apresente falhas de
dimensionamento e/ou posicionamento de rampas, postes, larguras. As calçadas analisadas na área da
Esplanada dos Ministérios apresentam um desacordo com a normatização que já era esperado devido a idade
da cidade. Além desses fatores, o estudo revelou como constante alguns problemas nas calçadas, como o caso
de manifestações patológicas que ocorrem em mais de 90% dos blocos de concreto. A presença constante de
lixo gerando obstáculos para a circulação, as locações de postes nas faixas livres, feitas pela inexistência da
faixa de serviço, e causadoras de obstáculos e diminuição de sessão útil da faixa caminhável. A iluminação
pública muito mais voltada para o trânsito de veículos motorizados do que para o pedestre usuário daquele
espaço. Todas essas observações já são consideradas características do espaço, mesmo indo em desacordo
direto com o que é determinado pela normatização e pela legislação vigente.
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INTRODUÇÃO
Quando se fala em idosos e velhice, surge uma série de perguntas a respeito: afinal, quando um indivíduo pode
ser considerado idoso? Quando, realmente, inicia a velhice? Quais as necessidades espaciais dos idosos?
Como processo de envelhecimento influencia a acessibilidade das pessoas em espaços urbanos? Será que os
espaços urbanos são apropriados às necessidades dos idosos? São perguntas difíceis de serem respondidas
sem um aporte teórico ou sem uma pesquisa científica. Este artigo tem como objetivo sistematizar as
necessidades espaciais dos idosos em espaços urbanos, através de uma revisão bibliográfica uma discussão
teórica sobre o processo de envelhecimento, as necessidades dos usuários e a acessibilidade espacial.
Para alguns autores, a velhice começa aos 60 anos, para outros inicia com a aposentadoria. A Organização
das Nações Unidas (ONU, 2005) estabelece a idade de 60 anos para caracterizar a pessoa como idosa, em
países em desenvolvimento, e a idade de 65 anos para os países desenvolvidos.
No entanto, diversos gerontologistas afirmam que não existe um marco etário definido, pois cada indivíduo
envelhece de forma diferente e está inserido em realidades sociais e culturais distintas, como são os casos das
pessoas que nascem em um país cuja expectativa de vida é 41,5 anos, como Serra Leoa, ou que nascem no
Japão, cuja expectativa de vida ao nascer é de 81,9 anos. Sendo assim, pessoas com setenta, sessenta, ou
até mesmo com quarenta anos, podem ser consideradas idosas, dependendo do contexto histórico, geográfico
e social nos quais estão inseridas (MASCARO, 1997, p.35).
Devido a esta dificuldade de se estabelecer um marco etário para o início do envelhecimento, muitos autores
procuram estabelecer as formas como o envelhecimento ocorre para as pessoas. Moraes, Moraes e Lima
(2010) defendem que o envelhecimento pode ser dividido em duas formas: biológico e psíquico, já Paschoal
(1996, p.27) vai além e apresenta seis maneiras de se envelhecer:
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1.

Biologicamente: é um processo contínuo durante a vida, podendo ter inicio na puberdade, ou até

mesmo desde a concepção;
2.

Socialmente: as características percebidas como sendo de pessoas idosas podem variar conforme o

quadro cultural, o transcorrer das gerações e as condições de vida e trabalho da sociedade na qual estas estão
inseridas;
3.

Intelectualmente: ocorre quando a pessoa começa a ter lapsos de memória, dificuldade de aprendizado

e falhas de atenção, orientação e concentração;
4.

Economicamente: ocorre quando a pessoa deixa de ser economicamente ativa, ou seja, quando se

aposenta.
5.

Funcionalmente: ocorre quando a saúde física e mental começa a se deteriorar, tornando-o dependente

de outros para o cumprimento de suas necessidades básicas ou de tarefas habituais.
6.

Cronologicamente: depende do desenvolvimento socioeconômico de cada sociedade, sendo, portanto,

uma definição arbitrária. Apesar de ser um critério impreciso, é o mais utilizado, devido a necessidade de
delimitação da população em pesquisas epidemiológicas ou com propósitos administrativos, de planejamento
e de oferta de serviços.
Na área da arquitetura e urbanismo, e mais especificamente, para pensar a questão da acessibilidade e
desenho universal considerando o processo de envelhecimento, não interessa muito a questão da idade ou os
tipos de envelhecimento, e sim que necessidades espaciais surgem com o passar do tempo para as pessoas
e como garantir o envelhecimento saudável, premissa da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2015).
METODOLOGIA
O Método utilizado neste trabalho consiste numa revisão bibliográfica que busca discutir a relação entre o
processos de envelhecimento e a acessibilidade, a fim de compreender as necessidades espaciais dos idosos
e indicar algumas soluções possíveis de projetos que contribuam com espaços urbanos mais responsivos.
O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO E AS NECESSIDADES ESPACIAIS
Sempre se procurou saber as causas do envelhecimento, as quais iam sendo avaliadas e estudadas, conforme
a medicina evoluía, pois pressupunha-se que elas estariam ligadas à questão fisiológica. No entanto, pode-se
considerar que: “A medicina moderna não pretende mais atribuir uma causa ao envelhecimento biológico: ela
o considera inerente ao processo de vida, do mesmo modo que o nascimento, o crescimento, a reprodução, a
morte.” (BEAUVOIR, 1990, p.32).
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Envelhecer faz parte do desenvolvimento de todo ser humano, porém cada indivíduo envelhece à sua maneira
e, de acordo com Bins Ely e Cavalcanti (2001), muitos apresentam limitações no desempenho de atividades.
Compreender a natureza destas limitações no uso dos espaços é o foco principal deste artigo, a fim de elucidar
que necessidades espaciais surgem com o passar do tempo para as pessoas.
Carvalho Filho (1996, p.60) considera o envelhecimento um processo dinâmico e progressivo, onde as
alterações morfológicas, funcionais e bioquímicas tornam o organismo suscetível às agressões intrínsecas e
extrínsecas.
Mascaro (1997, p.49-50) considera o envelhecimento num contexto mais amplo, que envolve muitos fenômenos
funcionando em conjunto, dentre eles “[...] circunstâncias de natureza biológica, psicológica, social, econômica,
histórica, ambiental e cultural [...]”. Entretanto, para Simões (1994, p.22) o declínio das funções físicas é a causa
das alterações sociais e psicológicas.
Todas as mudanças, que ocorrem com o envelhecimento, seja física, psicológica, econômica ou mesmo quanto
sua valorização perante a sociedade, têm como consequências diversas necessidades que influenciam sua
interação com o ambiente e com outras pessoas. As necessidades espaciais, portanto, são aquelas que podem
ser supridas a partir de ambientes adequados, que considere as limitações e as capacidades dos usuários.
Conforme Hunt (1991), estas necessidades podem ser divididas em três categorias: (1) necessidades físicas;
(2) necessidades informativas; e (3) necessidades sociais.
As necessidades físicas são mais facilmente reconhecidas, pois são as primeiras levadas em conta ao se
projetar espaços para idosos ou pessoas que enfrentem restrições. Estão relacionadas com a saúde física,
segurança e com o conforto dos usuários no ambiente. Portanto, um ambiente projetado para suprir as
necessidades físicas do idoso deve estar livre de obstáculos e ser de fácil manutenção, para evitar acidentes.
Além disso, deve ser atrativo para todos e estar de acordo com as características biomecânicas e
antropométricas da população usuária (BINS ELY, CAVALCANTI, 2001). Por exemplo: a presença de rampas,
em circulações com desníveis, facilita o deslocamento de idosos com problemas musculares; bancos com
encostos, apoios e assentos com altura de no mínimo 45 cm, diminuem o esforço do idoso ao sentar-se e
levantar-se; bebedouros com dispositivos ou comandos de pressão auxiliam os idosos com problemas de
coordenação e força; entre outros.
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Estas necessidades são causadas principalmente pelas modificações nos sistemas musculoesquelético,
cardiovascular, pulmonar e sensoriais dos idosos, com o envelhecimento.
As necessidades informativas estão relacionadas ao modo como a informação sobre o meio-ambiente é
processada. Hunt (1991) identifica dois aspectos principais para a informação ser processada: a percepção,
que é o processo de obter ou receber a informação do ambiente; e a cognição, que representa como a pessoa
organiza e relembra a informação recebida do ambiente. Assim, deve-se procurar projetar espaços legíveis e,
ainda, estimular todos os sentidos, para que, no caso de haver restrição em algum deles, o ambiente possa
suprir a informação através dos demais (BINS ELY, CAVALCANTI, 2001). No caso de um idoso que possua
restrição visual, por exemplo, a utilização de elementos com cores contrastantes, odores e/ou texturas
diferenciadas servem como referencial para sua orientação. Outro exemplo, é o projeto de ambientes
padronizados ou temáticos, com uso repetitivo de cores ou elementos que indiquem a mesma função ou
atividade, contribui com idosos que possuem dificuldade em relembrar as informações adquiridas.
As modificações psicocognitivas que aparecem com o avanço etário são as principais causas destas
necessidades.
As necessidades sociais estão relacionadas com a promoção do controle da privacidade e/ou interação social.
Deve-se, então, ter cuidado com a aparência dos locais projetados para idosos, para que pareçam familiares.
E, também, proporcionar um senso de comunidade, onde a vizinhança e a camaradagem ocorram
naturalmente. (HUNT, 1991). É o caso, por exemplo, da existência de sacadas nas residências de idosos, que
oferecem a oportunidade de controle da interação com a vizinhança.
Estas necessidades são consequências das modificações socioeconômicas e psicocognitivas. Ao suprir as
necessidades dos idosos, um bom projeto de ambientes e equipamentos facilita a realização de atividades com
independência.
ACESSIBILIDADE ESPACIAL
Na área de arquitetura, este conceito é um pouco mais amplo, pois relaciona acessibilidade espacial a tudo que
diz respeito ao acesso e interação de um indivíduo com um ambiente: “[…] significa poder chegar a algum lugar
com conforto e independência, entender a organização e as relações espaciais que este lugar estabelece, e
participar das atividades que ali ocorrem fazendo uso dos equipamentos disponíveis”. (DISCHINGER et al.,
2003). Cohen e Duarte (2002) afirmam que os espaços devem ser acessíveis, inclusivos ou universais para
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que possam ser ocupados, e para que isso possa ser uma realidade é preciso um aprofundamento técnico
sobre acessibilidade, o empenho de administradores públicos e vontade política.
Assim, para que os espaços sejam acessíveis, deve-se considerar os quatro componentes da acessibilidade:
orientação/informação, deslocamento, uso e comunicação, identificados por Dischinger, Bins Ely e Piardi
(2013):
1.

Orientação e informação estão relacionadas com a compreensão dos ambientes, permitindo que um

indivíduo possa situar-se e deslocar-se a partir das informações dadas pelo ambiente, sejam elas visuais,
sonoras, arquitetônicas, entre outras.
2.

Deslocamento corresponde às condições de movimento e livre fluxo que devem ser garantidas pelas
características das áreas de circulações, tanto no sentido vertical como no horizontal.

3.

O uso é o componente que está relacionado com a participação em atividades e utilização dos

equipamentos, mobiliários e objetos dos ambientes, e é garantido a partir de características ergonômicas
adequadas aos usuários e de uma configuração espacial que permita ao usuário sua aproximação e presença.
4.

Comunicação corresponde à facilidade de interação entre os usuários com o ambiente, e pode ser

garantido a partir de configurações espaciais de mobiliários de estar ou de tecnologias assistivas.
A partir deste campo de estudo é possível compreender as necessidades espaciais das pessoas e propor
espaços mais adequados, no caso dos idosos suas necessidades são relativas ao processo de envelhecimento,
e todas as pessoas irão apresentar uma ou outra destas necessidades em suas vidas. Desta forma pensar as
necessidades dos idosos é pensar em todas as pessoas, ou numa maior gama possível de usuários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os idosos apresentam três tipos de necessidades espaciais que influenciam sua interação com o meio,
propostas por Hunt (1991), que estão relacionadas com os componentes da acessibilidade. Assim, tem-se o
componente orientação/informação, que visa facilitar a compreensão dos espaços e das suas informações,
para as necessidades informativas; têm-se os componentes deslocamento e uso, que prevêem acesso e
utilização dos espaços e seus equipamentos, para as necessidades físicas; e o componente comunicação, que
busca proporcionar interação dos usuários, para as necessidades sociais. Por exemplo: quando um projeto
considerar as dificuldades de locomoção do idoso, devido a problemas no sistema musculoesquelético, e prever
circulações com pisos regulares e corrimãos, está levando em consideração suas necessidades físicas e
resolvendo o problema de deslocamento.
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É neste sentido que se justifica a importância de se conhecer as necessidades dos idosos em relação a
acessibilidade espacial, para que os ambientes possam promover não apenas seu acesso, mas também sua
independência no uso e participação. Assim, para melhor sistematizar as informações coletadas com o estudo,
elaborou-se quadros síntese para cada componente da acessibilidade, com especificações:
1.

Primeira coluna: citam-se as atividades restringidas pelo processo de envelhecimento

2.

Segunda coluna: evidenciam-se as causas da restrição, ou seja, as modificações decorrentes do

processo de envelhecimento.
3.

Terceira coluna: salientam-se as características dos elementos ou ambientes que sejam necessárias

para que não haja restrição.
4.

Quarta coluna: sugerem-se recomendações e soluções de projeto, sistematizadas a partir da

bibliografia estudada.
Neste resumo expandido é apresentado apenas um dos quadros para fins de demonstração da pesquisa,
referente ao componente Orientação e Informação:
ATIVIDADES
RESTRINGIDAS
Enxergar com
clareza os objetos
e ambientes, como
planos verticais,
mobiliários e
obstáculos no
passeio.
Perceber limites
dos caminhos
Distinguir
desníveis com
mesma cor do
passeio.
Diferenciar cores
claras e tons
pastéis.
Ler e/ou
compreender
placas de
sinalização

CAUSA DA
RESTRIÇÃO
Problemas no
sistema
sensorial visual.

NECESSIDADE
ESPACIAL
Ambientes bem
iluminados, com cores
contrastantes para
diferentes elementos e
com campo de visão livre.

Problemas no
sistema
sensorial visual.
Problemas no
sistema
sensorial visual.

Caminhos com limites
bem definidos, com cor
diferente.
Desníveis com cor
diferente do passeio.

Problemas no
sistema
sensorial visual.
Problemas no
sistema
sensorial visual
e psicocognitivo.

Associação de uma cor
clara com outra forte, ou
de fortes entre si.
Placas legíveis, com
fontes grandes, e
contraste entre escrita e
fundo.

SOLUÇÃO DE PROJETO
Uso de iluminação ou de cores contrastantes na
lateral ou no chão marcando e delimitando os
espaços e circulações.
Presença de iluminação superior marcando os
obstáculos que não puderem ser excluídos. Utilizar
cores de mobiliários diferentes das utilizadas no
piso.
Além do uso de cores, pode-se utilizar iluminação
embutida no piso, ou na extremidade inferior dos
planos verticais (rodapé).
Degraus e desníveis com texturas e cor diferente
das do passeio. Há possibilidade de instalação de
iluminação nos espelhos dos degraus, ou nas guias
de balizamento das escadas e rampas.
Utilizar cores diferentes, preferencialmente com
contraste, em planos diferentes.
Utilizar sinalização informativa de diferentes
formas, na vertical ou na horizontal, com
iluminação, com informações em relevo e em
Braille (para idosos cegos), com pictogramas.
Utilização de mapas táteis, para pessoas com
restrição visual, explicando monumentos e
organização espacial.

Tabela 1 - Quadro das necessidades espaciais dos idosos para o componente Orientação e
Informação
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CONCLUSÕES
Este estudo permitiu uma sistematização das necessidades dos idosos frente aos espaços urbanos, buscando
na bibliografia o aporte teórico suficiente para discutir o processo de envelhecimento em relação às condiçoes
de acessibilidade espacial. Os quadros sínteses permitiram uma visualização clara danecessidades espaciais
e como pode-se pensar espaços urbanos acessíveis para estes usuários.
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INTRODUÇÃO
Não são escassas as discussões sobre o fenômeno da urbanização na sociedade brasileira. A população
urbana é majoritária no país, e isso se dá em escala crescente, tendendo a agravar uma série de problemáticas
que marcam as cidades brasileiras. A chamada crise urbana brasileira manifesta-se, portanto, em uma série de
sintomas, como o crescimento do volume de carros nas ruas e declínio da qualidade e acessibilidade do sistema
de transporte público (MARICATO, 2015, p. 108). Além disso, agravam-se quadros excludentes, em que a
cidade como um todo só é acessível, nos serviços que oferece, a uma seleta parcela de seus habitantes, que
têm meios financeiros e sociais para acessá-la.
Diante disso, movimentos sociais, corpos sociais intermediários, acadêmicos e outros sujeitos coletivos pautam
o direito à cidade, “compreendido como acesso aos equipamentos e serviços urbanos, a condições de vida
digna na cidade” (CAFRUNE, 2016, p. 188). Trata-se, portanto, da luta pela garantia de pleno desenvolvimento
no espaço urbano, usufruindo dos serviços que ele oferece, “é o direito de mudar a nós mesmos pela mudança
da cidade” (HARVEY, 2012, p. 74). No Brasil, houve um significativo progresso legislativo na implementação
dessa garantia fundamental, concretizado com a Lei federal 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, “que criou
diversos instrumentos jurídicos que têm como objetivos a gestão democrática das cidades, a justa tributação
dos imóveis e o combate às desigualdades urbanas” (CAFRUNE, 2016, p. 189). Esse progresso formal,
contudo, teve pouca materialização prática, perdurando a crise urbana brasileira e seus efeitos sobre a cidade.
Grupos socialmente vulneráveis ficam prejudicados na qualidade de acesso à cidade e aos serviços urbanos
que recebem. Destaca-se, nesse sentido, a população idosa que, também em crescimento no Brasil, tem uma
série de necessidades especiais. A Lei federal 10.741/2003, o Estatuto do Idoso, visou dar maior especificidade
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às atenções que deveriam ser dadas, por políticas públicas, mas também pela sociedade civil, à população de
idade igual ou superior a sessenta anos. Contudo, o abismo entre legislação e realidade social mostra-se,
também, presente nesta questão. Nesse contexto, este trabalho visa compreender qual a percepção da
população idosa sobre as cidades e serviços públicos brasileiros.
METODOLOGIA
Em uma etapa inicial, foi feita uma revisão bibliográfica, para que fosse percebido o estado da arte sobre o
assunto. Dado o caráter transversal da problemática, foram consultadas pesquisas, de preferência empíricas,
de pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento.
Pela bibliografia revisada, percebeu-se uma carência importante na literatura brasileira, sobretudo empírica, no
que tange à relação da população idosa com a cidade: a comparação de sua percepção com a das demais
faixas etárias. Embora pareça evidente, é pouco claro em que medida e em relação a quais serviços públicos
há essa diferença. Por isso, em um momento inicial, essa pesquisa buscou uma amostragem feita em duas
cidades brasileiras – Natal/RN e Porto Alegre/RS –, aplicando questionário que investiga a percepção
populacional de diferentes aspectos da vida urbana.
Pelas limitações da pesquisa, o número de questionados aplicados não reflete um resultado generalizável à
completude da população de nenhuma das cidades, tampouco da população brasileira como um todo,
ilustrando, apenas, alguns indicativos a partir da amostra colhida. Contudo, outras limitações tentaram ser
contornadas. Para uma maior abrangência das pessoas entrevistadas, foram escolhidos, como locais de
aplicação dos questionários, áreas de alta circulação das cidades. Em Natal, trata-se da avenida Senador
Salgado Filho, artéria central que passa por diferentes zonas da cidade, pela qual circulam várias linhas de
ônibus e onde localizam-se os principais shopping centers da cidade, além da proximidade com diversos
supermercados e universidades. Em Porto Alegre, a aplicação dos questionários centrou-se na rua dos
Andradas, importante rua comercial, que conta com faculdades, pequenos shopping centers, cursinhos
preparatórios, praças e a Esquina Democrática, importante ponto de encontro de manifestações sociais na
capital gaúcha.
A escolha de duas cidades buscou, também, possibilitar parâmetros que considerem uma possível limitação da
pesquisa: o fato de alguns serviços públicos poderem ter percepção relativamente unânime por parte da
população. Assim, considerando a cidade na qual habita os entrevistados como possível variável, essa
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abordagem possibilitou uma maior comparação dos resultados. E o modelo dos questionários foi em grande
parte baseado no aplicado na dissertação de Schützer (2011), que captou a percepção de pedestres sobre a
paisagem urbana. Assim, foram investigadas questões pertinentes a sociabilidade, espaços públicos, cultura e
lazer, saúde, consumo, mobilidade e segurança pública. Foi pedido que os entrevistados reagissem de 1
(discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente) a assertivas de teor afirmativo (exemplos: “Não preciso esperar
muito para pegar o ônibus que preciso”; “A iluminação das ruas de minha cidade me fazem sentir segurança”)
sobre esses aspectos da experiência urbana. Algumas variáveis foram consideradas, como o principal meio de
transporte utilizado, a influência da mídia na percepção da segurança pública e o tipo de atividade realizada,
investigadas em questões de múltipla escolha seguidas por uma questão de destaque (“Qual o meio de
transporte mais utilizado dentre os assinalados?”, por exemplo), além de questões de “sim” ou “não” (“Há
academias para idosos nas praças de seu bairro?”, por exemplo) e perguntas introdutórias sobre informações
gerais.
No final do questionário, foi oferecido, aos interessados, que recebessem os resultados da pesquisa por e-mail.
No caso de o entrevistado ter idade igual ou superior a sessenta anos, foi feito um convite para participar da
segunda etapa da pesquisa, a entrevista semiestruturada, que foi explicada a essas pessoas no final da
aplicação do questionário. Os interessados forneceram seus contatos, para, então, ser feita a pesquisa
qualitativa deste trabalho. Os questionários, então, também permitiram captar perfis aleatórios de entrevistados
para a segunda etapa da pesquisa.
Uma vez atingida uma quantidade considerável de pessoas de idade igual ou superior a sessenta anos
dispostas a participar da segunda etapa da pesquisa, ela foi iniciada, concomitante à aplicação e tabulação de
questionários. As pessoas entrevistadas foram contatadas pelos telefones fornecidos, para confirmar sua
disponibilidade, e as entrevistas foram marcadas em locais de sua preferência, com seu consentimento oral à
gravação de áudio para fins desta pesquisa. Por meio delas, foi possível esclarecer qualitativamente o que foi
coletado quantitativamente pelos questionários.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Até o momento da escrita deste texto, durante o qual o trabalho continua em andamento, foram aplicados 115
questionários, sendo a maioria (93) na cidade de Porto Alegre. A faixa etária dos entrevistados varia de 15 a
83 anos, tendo sido a maior parcela (47,4%) de jovens (de 15 a 25 anos) e a menor (18,4%) de idosos (a partir
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de 60 anos), o que já sugere uma menor quantidade de idosos em circulação mesmo nos pontos mais
movimentados de ambas as cidades. Seis entrevistados (5,2%) apontaram ter deficiência física.
Sobre sociabilidade, 51 (44,7%) dos entrevistados afirmaram fazer parte de algum grupo que se reúne com
frequência. Contudo, considerando-se apenas a população idosa, essa porcentagem cai para cerca de 33,3%
(7 dos 21 entrevistados), o que indica uma dificuldade dessa faixa etária em criar vínculos interpessoais no
espaço urbano. Destes sete, quatro (57,1%) têm como grupo de sociabilidade algum tipo de templo religioso, o
que revela a importância da religião para socialização na terceira idade. Quando indagados com quem
costumam sair de casa, 12 (57,1%) dos idosos responderam que costumam sair sozinhos, 7 (33,3%) com
familiares e dois (9,5%) com amigos, o que ilustra a relativa solidão desses sujeitos na cidade, e uma
dependência de laços familiares. Tomando o total dos entrevistados, esses números invertem-se: a menor
parcela (24,6%) afirmou sair com mais frequência sozinha e a maior parcela (39,5%) com amigos, tendo 36%
afirmado sair com mais frequência com familiares. Considerando apenas jovens e adultos, apenas 16,8% saem
com mais frequência sozinhos, 35,8% com familiares e mais de 45% com amigos. Curiosamente, à afirmação
“Não tenho dificuldades em fazer novas amizades em minha cidade”, a população idosa deu uma nota geral
(4,76, de um máximo 5) sensivelmente superior à de todos os entrevistados (3,78), o que indica que reuniões
comunitárias podem não ser essenciais para vínculos de amizade.
Sobre a manutenção e a qualidade dos espaços públicos (considerados parques, praças e orlas), a nota geral
foi acima da média (3,78). Entre idosos, a nota foi ligeiramente menor (3,36), contudo, ainda acima da média
(aqui considerada o “3”, que significa “indiferente” diante das assertivas dadas. A maioria dos entrevistados
(55,8%) afirmou não haver academia para idosos nas praças de seus bairros, o que pode afetar
consideravelmente a qualidade de vida das pessoas idosas, bem como o incentivo que recebem para usufruir
de espaços públicos. Quanto às opções de lazer e eventos culturais, ocorreu o contrário: a nota geral (3,01),
praticamente a média, foi um pouco inferior à pontuação dada pelos idosos (3,5) às assertivas dos
questionários, o que revela, também, um maior interesse dessa parcela etária da população a eventos culturais.
Quanto à avaliação do sistema de saúde, a maioria (73,7%) dos entrevistados eram usuários do SUS, e menos
da metade (44,5%) eram usuários de planos particulares de saúde. Entre os idosos, menos da metade (47,6%)
era usuária do SUS e mais da metade (61,9%) era usuária de planos particulares de saúde, o que revela, na
terceira idade, um interesse maior pela saúde privada, vista como de maior qualidade que a pública. De todos
os entrevistados, cerca de 45,1% afirmou que vai com mais frequência a unidades particulares de saúde
(clínicas e hospitais particulares), número superior ao de usuários de planos privados de saúde. Isso também
aconteceu com os idosos entrevistados, dos quais 66,7% afirmaram ir com mais frequência a unidades de
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saúde privada. À afirmação “Facilidade de acesso é importante para que eu vá a uma unidade de saúde”, a
nota geral foi 4,06, e, entre os idosos, 4,42, o que mostra que é uma variável importante. À afirmação “Não
tenho dificuldade em acessar unidades de saúde”, a nota geral foi 3,8 e, entre idosos, 4,33, o que revela uma
acessibilidade consideravelmente boa a unidades de saúde. A nota geral ao atendimento de saúde recebido foi
3,66, e, entre idosos, 4,46, o que mostra percepções consideravelmente positivas sobre o atendimento de
saúde recebido. Isolando os idosos que frequentam unidades de saúde pública, a média, inclusive, sobe para
4,7.
Sobre mobilidade, 83,2% dos entrevistados são usuários de transporte público, tendo 77,4% respondido que
usam algum meio de transporte público (ônibus, metrô ou lotação) com mais frequência que os demais. Entre
os idosos, 9 (cerca de 42,9%) afirmou usar com mais frequência algum meio de transporte público, 10 (cerca
de 47,6%) algum meio de transporte particular (carro próprio ou aplicativo de transporte individual) e 2 (cerca
de 9,5%) afirmaram caminhar com mais frequência para seus destinos cotidianos. Nas assertivas sobre
qualidade e acessibilidade sobre a mobilidade urbana (trânsito, meios de transporte coletivo e calçadas), a
média geral foi 3,55 e, entre os idosos, 3,89, o que indicam índices consideravelmente acima da média.
Contudo, chama a atenção a média dada à assertiva “Não tenho dificuldade em me locomover nas calçadas
de minha cidade”. Entre todos os entrevistados, a média dada foi de 2,52, o que configuraria a manutenção de
calçadas como ruim. Entre idosos, a média foi alarmantemente menor, sendo de 1,76, o que contrasta com a
média apenas de jovens e adultos, de 2,7.
Sobre segurança pública, apercepção geral dada foi bem abaixo da média (2,44), e, entre idosos, ela
aproximou-se da média (2,82). Chama a atenção a discrepância entre reações à afirmação “Confio na polícia
de minha cidade”: a média geral foi 2,66, contudo, foi 3,6 entre idosos e 2,53 entre jovens e adultos. O resultado
da percepção da insegurança entre os habitantes urbanos é similar a todas as faixas etárias: cerca de 90%
afirmou sentir segurança em shopping centers, o que destoa da sensação de segurança em todos os outros
espaços (o segundo mais respondido foi “bares e restaurantes”, com 62,4% das respostas, seguido por
“comércio público”, com 35,6%, “orla”, com 32,7%, “parques”, com 18,8%, “praças”, com 15,8% e “calçadas”,
com 10,9%).
Com as entrevistas, algumas questões sobre os assuntos objetivamente tratados pelos questionários foram
melhor esclarecidas. Exemplo valioso disso foram os comentários tecidos por um entrevistado sobre as
academias abertas para idosos. Ele aponta que, por mais que muitas praças da cidade disponham desses
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aparelhos, vários deles encontram-se quebrados ou em péssimo estado de conservação, o que torna mais
preocupantes os dados quantitativos obtidos sobre isso.
Uma outra entrevistada denuncia que a cidade de Porto Alegre parece estar em um quadro geral de “abandono”.
Ela aponta que o serviço de saúde pública não é, por si só, de atendimento ruim, mas ela atribui as virtudes
disso aos funcionários das unidades públicas de saúde, devendo o poder público investir com prioridade nesse
serviço. Ela aponta, também, um abandono generalizado de espaços públicos, como praças, parques e
calçadas. Ela faz duas ressalvas: a Orla do Guaíba, recentemente reformada com uma parceria com empresas
privadas (que a entrevistada vê com bons olhos), e o Parque dos Moinhos de Vento (o “Parcão), que, diz a
entrevistada, só encontra-se em bom estado por ter uma localização no centro de um bairro da elite porto
alegrense.
Um outro entrevistado, aposentado e com deficiência física no braço esquerdo, denunciou a situação alarmante
das calçadas da cidade. Ele conta que, naquela mesma rua, havia caído sobre seu braço deficiente quando um
pedaço da calçada cedeu sobre o próprio eixo.
Parte das entrevistas, embora evidenciem as necessidades especiais da população idosa em relação a uma
série de serviços urbanos, colaboram com parte dos resultados da pesquisa quantitativa, em que houve
avaliação parecida a certos serviços urbanos por toda a população. De acordo com vários entrevistados, os
problemas da cidade são sentidos igualmente por toda a população, a única diferença é que certos grupos
(como idosos, crianças e deficientes físicos), têm necessidades especiais.
CONCLUSÕES
Os dados coletados, embora não possam ser generalizados como uma estatística finalizada, permitem algumas
conclusões preliminares. A primeira reforça que, nas cidades brasileiras, vive-se um momento de crise. Ela se
manifesta, sobretudo, na gestão dos espaços, na mobilidade urbana e na segurança pública. Isso facilita o
crescimento da importância dada ao setor privado como ator na gestão das cidades, o que reforça dinâmicas
de exclusão social, visto que apenas um setor da população tem acesso financeiro a esses serviços.
Alguns aspectos ressaltados na análise quantitativa, mas sobretudo a perspectiva sobre os equipamentos
urbanos que foi compreendida na análise qualitativa, referente à vivência dos idosos, permitiu perceber que
eles vivem, no espaço urbano, uma situação de maior vulnerabilidade que aqueles de outras faixas etárias. Não
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apenas por questões de saúde ou mobilidade, importantes questões diante das crescentes dificuldades que
naturalmente atingem os indivíduos com o passar dos anos, a falta de convívio comunitário é um importante
obstáculo social ao pleno e digno desenvolvimento pessoal no espaço urbano.
Amparada por trechos das entrevistas, os questionários indicaram que, em uma grande parte dos equipamentos
urbanos, sua qualidade é percebida igualmente ou sem grandes diferenças entre diferentes grupos etários do
espaço urbano. Isso implica que, em um contexto de envelhecimento populacional, melhorias nos
equipamentos urbanos não propicia apenas um maior acolhimento dos idosos pela cidade, e sim uma melhor
qualidade de vida para todas as idades.
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INTRODUÇÃO
Refletir sobre inclusão social de pessoas com deficiência visual no espaço urbano, permite pensar em um
ambiente que viabilize o acesso a bens e serviços para todos, com base no respeito à diversidade, na
equiparação de oportunidades, na busca de autonomia pessoal e coletiva, ou seja, na cidadania (LOPES,
2009). Segundo Bins Ely (2004), acessibilidade pode ser definida tanto pela possibilidade de acesso a um lugar,
quanto pela autonomia no uso de seus equipamentos. Nesse entendimento a acessibilidade se apresenta como
uma questão imprescindível para a dignidade, respeito, e a valorização da diversidade humana, sendo assim
instrumento de bem-estar e de desenvolvimento inclusivo.
Em alguns contextos os termos mobilidade e acessibilidade aparecem relacionados, e muitas vezes se
confundem. Essa confusão acontece porque quando se aumenta a acessibilidade de um local, é esperado que
as condições de mobilidade aumentem também, principalmente para usuários que encontram mais dificuldade
nas tarefas de locomoção. Dessa maneira, a acessibilidade está associada às oportunidades de acesso e uso
do espaço urbano, enquanto a mobilidade está ligada às condições de descolamento dentro dele (AGUIAR et
al., 2008). A deficiência visual interfere nas possibilidades de controle visual sobre o espaço, principalmente
durante ações vinculadas à mobilidade. Particularmente, a falta da visão tem um impacto grave na locomoção
em ambientes complexos ou rotas irregulares. Dessa maneira, as ações que visam integrar e melhorar a
circulação de pessoas em espaços urbanos, devem promover soluções de acessibilidade que possibilitem
melhores condições de mobilidade (CASTRO et al., 2004).
Para Duarte, Libardi e Sánchez (2010), o grande desafio que deve ser abraçado no planejamento de espaços
públicos, como passeios, praças e parques, é de recuperar a vitalidade das cidades, promovendo inclusão à
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medida que se proporciona acesso amplo e democrático ao espaço urbano. Para os autores, a melhoria da
qualidade da infraestrutura urbana favorece os deslocamentos pela caminhada, além de melhorar as condições
do uso e apropriação desses espaços públicos. O estudo do caminhar pode identificar como a falta de
infraestrutura das cidades impacta os usuários, além de proporcionar diversas descobertas sobre experiências
e questões ligadas à percepção (GOMES, 2017).
A percepção pode ser definida como a comunicação entre o ambiente e o usuário, e a partir disso, alguns
padrões de comportamento são estabelecidos de acordo com fatores selecionados por meio dos sentidos ativos
de cada indivíduo. Nas ações que envolvem a percepção, o processo cognitivo humano seleciona determinados
códigos significativos, que ajudam na interpretação da realidade, esse processo depende de fatores subjetivos,
como as experiências vividas, e valores culturais do grupo social no qual o indivíduo faz parte (KANASHIRO,
2003). Para cada sentido humano, está associado um órgão especializado na captação de seus determinados
estímulos. Olhos, pele, nariz, ouvidos e língua, reagem à luz, pressão, variações de temperatura, e até mesmo
as vibrações sonoras. Essas variações estão diretamente ligadas a como o indivíduo percebe o espaço, e
também de como se comportar dentro dele (SILVA, 2010).
Os seres humanos possuem a capacidade de perceber o ambiente simultaneamente por meio de todos os
sentidos, as informações que o ambiente fornece são as mais variadas possíveis. Entretanto, no cotidiano, o
ser humano utiliza somente uma fração de seu poder inato de experimentar, o sentido mais exercitado durante
a percepção ambiental é a visão, mas isso pode variar conforme o indivíduo e sociedade do qual ele faz parte.
O campo visual se sobressai aos campos dos outros sentidos, isso se deve a quantidade de informações que
ele fornece, porém, ver não envolve profundamente as nossas emoções. Uma pessoa que simplesmente vê é
um expectador, observador, sem se envolver de fato com o que acontece, ou seja, o mundo percebido pela
visão é mais abstrato que o conhecido por meio de outros sentidos (TUAN, 1983).
Se tratando de pessoas com deficiência visual, esse sentido não colabora para a percepção ambiental, de modo
que a ambiência é percebida a partir de outros canais sensoriais e interpretados por mecanismos cognitivos.
Para essas pessoas o ambiente oferece uma grande quantidade de variáveis que influenciam o seu
comportamento, desde aspectos de ordem física como iluminação, temperatura, ruídos e arborização, até
outros totalmente subjetivos como sensações e condições de apropriação (GOMES, 2002). Os tipos de usos e
apropriações possíveis em espaços públicos variam bastante, e vão desde atividades do cotidiano à exercícios
físicos, como também do uso como recreação e contemplação da natureza, essas atividades oferecem uma
grande quantidade de estímulos visuais, sonoros, olfativos e táteis. Entre os benefícios que essas apropriações
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permitem ao deficiente visual, está a superação dos seus próprios limites, além de ajudar na promoção da
autoestima, da sua socialização, e de uma noção mais completa sobre os espaços que compõem a cidade
(GUEDES, 2015).
Dentre as limitações encontradas no ambiente urbano, a falta de autonomia nas atividades do cotidiano afeta
a forma como a pessoa com deficiência visual se relaciona com o mundo ao seu redor, podendo interferir ou
prejudicar o desenvolvimento ocupacional, cognitivo, e psicológico desses usuários (SOUZA, 2004). O
ambiente urbano deve permitir a percepção e a experimentação de forma segura e autônoma. Em espaços
públicos como passeios, a orientação espacial da pessoa com deficiência visual parte da delimitação das rotas
mais acessíveis, já em praças e parques a orientação parte desde o acesso ao espaço até aos locais de uso
intensivo ou destinadas ao lazer (GUEDES, 2015).
Nesse contexto, o problema de pesquisa centra-se na forma como são planejados espaços públicos
como passeios, praças e parques, que em sua maioria não possuem acessibilidade adequada e
dificultam a orientação espacial de usuários com deficiência visual. Para Barroso e Lay (2016), mesmo
com a reedição da NBR9050 (ABNT, 2015) e a criação da NBR16537 (ABNT, 2016), a mobilidade urbana para
deficientes visuais continua restrita, pois ambas normativas não levam em consideração a complexidade de
percepções que a deficiência visual envolve. Segundo as autoras, não basta que as normas sejam aplicadas
para que o desenho universal em centros urbanos seja alcançado, outros fatores no espaço devem ser
considerados. Sendo assim, surge a pergunta de pesquisa: “quais aspectos devem ser considerados nos
projetos de wayfinding para espaços públicos, que possibilitem a autonomia do usuário com deficiência
visual? ”
Dessa forma o objetivo geral desta pesquisa é avaliar o desempenho da caminhada de usuários com deficiência
visual em espaços públicos.
METODOLOGIA
Pelotas é uma cidade localizada na região sul do estado do Rio Grande do Sul, com população de 341.648
habitantes (PMP, 2016). É a quarta cidade mais populosa do estado, sendo considerada uma das capitais
regionais do Brasil. Com 92% da população residindo na zona urbana, o município ocupa uma área de 1.609
km², e se localiza as margens do canal São Gonçalo (CONCEIÇÃO et al., 2009). Pesquisas realizadas em
Pelotas (MONTELLI, 2008; BARROSO, 2012; FERNANDES, 2017), apontam que os espaços públicos da
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cidade não apoiam diferentes níveis de mobilidade dos usuários, e que também não se adequam aos padrões
de desenho universal, e nem dos usos adequados desses espaços.
Segundo os dados sobre a deficiência visual em Pelotas, o IBGE (2010) estima em 814 o número de pessoas
totalmente cegas, já pessoas com baixa visão atingem a marca de 11.452, as que possuem algum grau da
deficiência atingem números ainda maiores, totalizando 52.044 pessoas. Frente a esse cenário, Pelotas é
selecionada como estudo de caso por atender aos seguintes padrões: (i) possuir números expressivos de casos
de pessoas com deficiência visual; (ii) não ter infraestrutura urbana que auxilie os deslocamentos de deficientes
visuais em seus espaços urbanos; e (iii) não possuir estudos focados nos problemas de mobilidade e de
orientação espacial de deficientes visuais, gerados pela falta de sistemas de sinalizações.
Esta pesquisa investiga quais os elementos influenciam a orientação espacial e a mobilidade de pessoas com
deficiência visual em espaços públicos. Conforme Gil (2007) esta é uma pesquisa aplicada e classifica-se como
fenomenológica em relação aos seus objetivos, pois estuda a essência das coisas e como são percebidas no
mundo, ou seja, a fenomenologia pode ser entendida como aquilo que se mostra pelos sentidos. Caracterizada
por dar ênfase ao mundo e a vida cotidiana, a fenomenologia permite uma abordagem que não se detém a
aspectos factuais observáveis, mas visa o entendimento de seus significados e contextos (BOSS, 1977).
Quando se trata de uma pesquisa fenomenológica esta será uma pesquisa qualitativa, portanto os
procedimentos metodológicos devem compreender os fenômenos através de relatos da vida cotidiana dos
indivíduos. Dessa maneira, foram selecionados os métodos: (i) Entrevista caminhada; (ii) Levantamento físico;
(iii) Entrevista semiestruturada.
RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados esperados auxiliarão no planejamento e projeto de espaços públicos mais acessíveis,
possibilitando que pessoas com deficiência visual possam se deslocar com mais facilidade no ambiente urbano.
As reflexões e dados apresentados nesta pesquisa colaboram para identificar de forma mais clara, onde os
conflitos no espaço urbano se relacionam, e dessa maneira ajudam a propor determinadas soluções para
sistemas de sinalizações, que possam contribuir para a orientação espacial e mobilidade de pessoas com
deficiência visual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ass cidades devem criar condições de acessibilidade adequadas àqueles que o espaço estabelece barreiras.
Esses modelos de produção do espaço devem ser efetivados através do desenvolvimento e aplicação de
políticas públicas, que devem traduzir-se em projetos arquitetônicos e urbanísticos de inclusão.
A compreensão dos elementos envolvidos durante o processo orientação espacial de usuários com deficiência
visual, viabiliza a assistência para projetos de planejamento urbano e de espaços públicos que visam incorporar
a diversidade humana e a autonomia no espaço. A falta de acessibilidade em praças e parques restringe o uso
de alguns usuários com algum tipo de limitação ou deficiência, e isso afeta diretamente a qualidade de vida
dessas pessoas. Esse descaso restringe direitos e vai contra as premissas de como espaços públicos deveriam
ser, já que, se revitalizados de maneira eficiente, seriam espaços inclusivos e seguros. Então, espera-se indicar
recomendações recomendações para projetos de sinalização em espaços públicos, que possibilitem a
autonomia desses usuários durante o processo de orientação espacial, afim de contribuir para que o espaço
urbano permita progressivamente, o direito à cidade, mas não somente o direito de usufruir do que já existe na
cidade, mas do direito de construir os diferentes tipos de cidade que todos nós queremos que existam.
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INTRODUÇÃO
Para os autores Barreto e Gislon (2013) o caminhar é o meio de transporte mais acessível, e torna a
compreensão do espaço muito mais completa, porém essa relação entre o indivíduo e o espaço só é possível
quando ocorre a melhoria na qualidade das calçadas, que por consequência promove a caminhabilidade. Os
autores ainda destacam que é durante o percurso pelo espaço que o indivíduo se encontra inteiramente livre
para observar as coisas da maneira que lhe interessa, no seu tempo, captando a paisagem de acordo com
suas concepções. Dessa forma o caminhar proporciona uma grande quantidade de experiências, que são
absorvidas conforme as necessidades e desejos do caminhante. A rua possibilita muitas trocas sociais,
caminhar pela cidade convida a parar, comer, descansar, e interagir com o ambiente. O estudo do caminhar
possibilita descobrir o impacto negativo que a falta de infraestrutura física das cidades causa em usuários com
mobilidade reduzida (ASSIS, 2018).
Para cada sentido humano, está associado um órgão especializado na captação de seus determinados
estímulos. Olhos, pele, nariz, ouvidos e língua, reagem à luz, pressão, variações de temperatura, e até mesmo
as vibrações sonoras. Essas variações estão diretamente ligadas a como o indivíduo percebe o espaço, e
também de como se comportar dentro dele (SILVA, 2010). A percepção pode ser definida como a comunicação
entre o ambiente e o usuário, e a partir disso, alguns padrões de comportamento são estabelecidos de acordo
com fatores selecionados por meio dos sentidos ativos de cada indivíduo. Nas ações que envolvem a
percepção, o processo cognitivo humano seleciona determinados códigos significativos, que ajudam na
interpretação da realidade, esse processo depende de fatores subjetivos, como as experiências vividas, e
valores culturais do grupo social no qual o indivíduo faz parte (KANASHIRO, 2003).
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De acordo com Tuan (1974), o ser humano percebe o espaço simultaneamente através de todos os sentidos.
Sendo assim, a compreensão do espaço seria multissensorial, o que permite fazer uma relação entre o
cotidiano urbano e a percepção através dos sentidos humanos. A ambiência é percebida através de fatores de
ordem física como forma, função, cor, textura, ventilação, temperatura, iluminação, sonoridade, mas também
pode ser percebida nos aspectos subjetivos que são adquiridos culturalmente, de acordo com a experiência de
vida, estabelecendo significados, positivos ou negativos, em relação aos estímulos do ambiente. O ser humano
é um ser social que interage com um ambiente físico e social, os quais podem favorecer ou não, sua adaptação
ao processo de envelhecimento (BESTETI; TRINDADE, 2014).
O envelhecimento se refere à mudança na estrutura etária da população, o que produz um aumento do número
relativo das pessoas acima de determinada idade, considerada como definidora do início da velhice. Essa
definição varia de sociedade para sociedade e depende de fatores biológicos, econômicos, ambientais,
científicos e também culturais (BARROS, 2006). Apesar do envelhecimento populacional ser um assunto
recente no Brasil, a população idosa brasileira é uma das maiores do mundo e, logo deverá superar a marca
de 30 milhões de pessoas (IBGE, 2010). O entendimento dessa nova realidade deve vir acompanhado de
políticas públicas capazes de atender as transformações nos diversos âmbitos da sociedade, reorganizando o
espaço urbano afim de colaborar para cidades mais amigas do envelhecimento. Em linhas gerais, trata-se de
criar ações que visem superar a forma como a cidade é desenhada e minimizar a exclusão social de pessoas
a quem o espaço estabelece barreiras (MENDES; VALSECCHI, 2006).
Todos iremos envelhecer, e se quisermos que esta etapa seja uma experiência positiva, uma vida mais longa
deve vir acompanhada de oportunidades de acesso a saúde, participação e segurança (OMS, 2005). E o
envelhecimento ativo é o processo de otimização dessas oportunidades, ao que se refere ao conjunto de ações
envolvidas em aumentar a qualidade de vida durante os estágios mais avançados da vida, envolvendo vários
setores como saúde, educação, segurança, e planejamento rural e urbano. Desta maneira, o envelhecimento
ativo deve ser promovido nas cidades, adaptando suas estruturas e serviços, de modo a serem acessíveis e
inclusivas para idosos com diferentes necessidades e capacidades. Ou seja, as cidades devem prever e
responder às necessidades associadas ao envelhecimento e considerar e respeitar as decisões dos idosos no
planejamento das cidades, promovendo inclusão e reconhecendo sua contribuição para a comunidade
(CENTEIO, 2010).
A rápida mudança na estrutura etária brasileira cria, para o país, oportunidades para o enfrentamento de alguns
problemas básicos de infraestrutura urbana. Dentro das cidades o principal elemento de deslocamento dos
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pedestres são as calçadas, elas condicionam, orientam, privilegiam e acolhem os deslocamentos a pé.
Caminhar pelas ruas da maioria das cidades brasileiras, atividade rotineira, não é algo tranquilo, nem seguro e
muito menos confortável para usuários com mobilidade reduzida (AGUIAR, 2003). O nível de mobilidade dos
indivíduos influência diversas ações do cotidiano, como para pegar um meio de transporte, atravessar ruas,
desviar dos mobiliários urbanos, entre outros obstáculos presentes nos espaços públicos de circulação.
Pessoas com mobilidade reduzida encontram maior dificuldade durante a realização dessas ações, as várias
dificuldades decorrentes da pavimentação irregular, bueiros e da sinalização precária ou ausente, afastam
esses usuários do espaço urbano (DAVID; ANTUNES; GURGEL, 2009).
Para Mouette (1998) as calçadas são vias destinadas aos pedestres e, constituem uma parcela importante do
espaço público, se integrando à infraestrutura viária da cidade. A autora ainda destaca que as calçadas
surgiram com a necessidade de separar os caminhos dos pedestres e dos veículos. Apesar do pedestre ser
ignorado na maior parte dos projetos de mobilidade urbana, a caminhada sempre foi um meio de transporte
indispensável em qualquer cidade. Ela é importante, tanto para as pessoas que a utilizam como único meio de
locomoção, como para quem utiliza outros meios de transporte e ainda assim, necessitam do caminhar como
complemento do percurso (AGUIAR, 2003).
Para Gehl (2015), a dimensão humana é a perspectiva necessária para uma mobilidade urbana focada nas
necessidades das pessoas que utilizam as cidades, e reflete uma exigência distinta e forte por melhorias na
qualidade de vida. Para o autor a vida em toda a sua diversidade, se desdobra diante de nós quando
caminhamos, ou seja, em uma perspectiva mais geral, uma infinidade de oportunidades podem surgir quando
se reforça o caminhar. As pessoas se apropriam da cidade e dos passeios públicos, essa apropriação
transforma a circulação em algo muito mais complexo e dinâmico (ZAMPIERI; RIGATTI, 2008). Atualmente a
maioria dos passeios públicos não possui condições físicas adequadas para o uso dos pedestres, em muitos
casos é observada a ausência de sinalização, desníveis, largura, obstáculos e também pavimentação
inadequada. Percursos caminháveis e de qualidade devem ser acessíveis para todas as pessoas, e deve
comportar a demanda de fluxo a qual está submetida (ZAMPIERI, 2006).
O passeio é a parte da via pública destinada à circulação de qualquer pessoa, e deve possuir acessibilidade
suficiente que garanta o direito de todos ao espaço urbano. O estado de conservação desses passeios é um
importante indicativo de quão caminháveis eles são. Nesse sentido, o problema de pesquisa centra-se na falta
de manutenção e planejamento dos passeios públicos, que dificultam a caminhabilidade e a percepção
ambiental em usuários idosos. As ruas, passeios, praças e parques urbanos, constituem importantes espaços
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livres públicos, desenvolvedores de urbanidades. Sendo assim, a via urbana e o passeio, são bens públicos de
uso comum do povo (BRASIL, 2002). Nesse contexto, a pergunta de pesquisa é “de que forma o espaço urbano
é espaço de todos, se não é capaz de atender as necessidades fundamentais de acesso e locomoção
universal? ”
Na área central de Pelotas, a precariedade dos passeios impacta diretamente a locomoção de usuários com
mobilidade reduzida. Com isso o objetivo dessa pesquisa é avaliar o desempenho da caminhada de usuários
idosos, em passeios públicos com pavimentação irregular.
METODOLOGIA
Conforme Gil (2007, p. 31), esta é uma pesquisa aplicada e classifica-se como exploratória em relação aos
seus objetivos, pois busca maior proximidade com o problema para torná-lo mais evidente, e através de um
estudo de caso, pretende preencher uma lacuna específica do conhecimento. Para interpretação dos
fenômenos optou-se pelo método dialético, no campo das ciências sociais é muito usado, e passou por
inúmeras interpretações ao passar do tempo. Platão considerava a dialética como a arte do diálogo.
Posteriormente, na Idade Média significava a expressão da lógica. Na concepção contemporânea, no entender
de Gil, “a lógica e a história da humanidade seguem uma trajetória dialética, nas quais as contradições se
transcendem, mas dão origem a novas contradições que passam a requerer solução”. Esta pesquisa se
desenvolve através de um estudo de caso, cujo objeto de estudo é um percurso realizado no centro da cidade
de Pelotas (Figura 1). O percurso foi definido por conter características espaciais que visam responder ao
objetivo da pesquisa. Dessa maneira, o estudo de caso vai desenvolver os seguintes procedimentos
metodológicos:
- Entrevista caminhada: pode ser definido como um percurso dialogado complementado por fotografias, croquis
gerais e gravações de áudio e de vídeo, contemplando todas as ambiências. Estes instrumentos ajudam no
registro de todas as reações dos participantes em relação ao local e possibilita que o observador faça uma
anotação e uma identificação dos pontos positivos e negativos da área de estudo (RHEINGANTZ, 2009).
- Levantamento físico: a partir de observações do ambiente construído e de outros materiais gráficos, analisar
as condições de acessibilidade conforme legislações vigentes.
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RESULTADOS ESPERADOS
Os estudos já realizados até o momento corroboram com as ideias iniciais do trabalho, mostrando quea
qualidade dos passeios públicos são extremamente importântes para a melhoria da caminhabilidade em centros
urbanos. Desta maneira,os resultados esperados contribuirão no planejamento de espaços de circulações que
auxiliem a percepção e a compreensão do espaço por usuários idosos. Tendo em vista que este grupo de
usuários é um dos mais afetados pela falta de manutenção, e acessibilidade dos passeios públicos.
Para além, o estudo pretende gerar maior discussão e debate sobre o envelhecimento e a mudança da faixa
etária da população, pontuando a necessidade de políticas públicas capazes de responder as transformações
que perpassam em diversos âmbitos da sociedade, conformando e reorganizando o espaço da urbano.

Figura 1 - Mapa do percurso realizado. Fonte: Autores, 2019.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levandando em consideração que os passeios públicos são de grande importância para a dinâmica das
cidades, o descaso das políticas públicas afeta diretamente todos os individuos do espaço urbano, com impacto
maior em pessoas com mobilidade reduzida, criando barreias espaciais e contribuindo ainda mais o uso de
automóveis particulares, distanciando as pessoas dos espaços públicos de circulação.
A compreensão do espaço urbano através da combinação dos vários sentidos, proporciona um entendimento
melhor das relações estabelecidas entre pessoas e ambiente. Desta forma, espera-se contribuir para a
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discussão do planejamento de cidades mais amigas do envelhecimento, e que atendam as necessidades dos
usuários.
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INTRODUÇÃO
O acesso a espaços públicos livres de lazer pelos cidadãos está assegurado pela Constituição Federal, através
do artigo 6º: “são direitos sociais [...] o lazer, [...] na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988). Outro importante
ponto presente no documento é o direito de ir e vir previsto no inciso XV do artigo 5º: “é livre a locomoção no
território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou
dele sair com seus bens”. No entanto, idosos, devido à mobilidade reduzida, facilmente encontram barreiras
físicas e informativas que as impedem de usufruírem de seus direitos (BRASIL, 1988).
O envelhecimento da população mundial é um fenômeno que atinge todas as nações. Segundo a Organização
Mundial da Saúde (OMS), até 2050, cerca de 25% da população será considerada idosa (com mais de 60 anos)
(ONU, 2016). Além disso, o envelhecimento global possui forte influência em tendências à deficiência, visto
que, quanto maior a idade, maior o risco de sofrer com alguma limitação. Conforme dados estatísticos do IBGE
(2016), em 2015, o número de idosos chegava a 14,3% da população brasileira. A perspectiva é que esse
número cresça, chegando inclusive a superar o número de crianças de 0 a 14 anos em 2030 e de jovens com
até 29 anos em 2055. Segundo a OMS (2005), em 2025 o Brasil já será o sexto país do mundo em número de
idosos (IBGE, 2016; OMS, 2005; SOUZA, 2017). Desde 2003, o Estatuto do Idoso esclarece que a população
idosa apresenta necessidades, tais como autonomia, mobilidade, acesso a informação, serviços, segurança e
saúde preventiva (BRASIL, 2003).
Diante disto, é importante contar com instrumentos que possam avaliar os espaços livres públicos, a fim de
identificar situações desfavoráveis, para, então, propor soluções que promovam a sua usabilidade além de
contribuir com conhecimento para novos projetos (AGUIAR, 2010, GUIMARÃES, 2002).
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O objetivo do estudo é a avaliação da acessibilidade espacial através de um estudo de caso, considerando os
idosos.
METODOLOGIA
O estudo foi aplicado no Parque João Goulart (Parcão), situado na cidade de Santa Rosa, RS. As vias
adjacentes ao Parque são rotas importantes na cidade. É no Parque João Goulart onde acontecem os principais
eventos públicos da cidade, relacionados à cultura. Evidencia-se a importância deste espaço possuir uma
configuração física que permita o uso por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, visto que é um local
de grande movimentação e relevância no contexto urbano.
A metodologia aplicada envolveu a caracterização espacial, por meio de levantamentos de campo onde se
buscou levantar os usos disponíveis para a população, a setorização e as conexões que existem entre eles,
dadas através da rede de caminhos do Parque. O registro foi feito em planilha técnica (cabeçalho ilustrado na
Figura 2) baseada no estudo de Vasconcellos (2011), além de observação direta com registro por meio de
fotografias, mapas e textos. A Figura 1 ilustra a divisão, em setores do parque, para fins de avaliação, e duas
vistas da altura do pedestre.

Figura 1:Vista aérea e parciais do solo do Parque João Goulart. Fonte: autores

Foram aplicados questionários. A definição da amostra baseou-se em dados do Censo de 2010 (IBGE, 2019)
que aponta 7.484 pessoas com mais de 60 anos. O tamanho da amostra (95 indivíduos) foi calculado
considerando um grau de confiabilidade de 95% e erro em 10%. O questionário foi aplicado através do contato
direto com os idosos em locais frequentados por eles, distribuídos pela cidade (centro e bairros periféricos)e na
área do Parque João Goulart.
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Buscou-se avaliar se há a percepção de barreiras e quais são, bem como o nível de acessibilidade. A
elaboração dos questionários baseou-se em Lunaro e Ferreira (2005) e Alves (2015). Utilizou-se, para compor
os questionários, recursos de linguagem verbal e não verbal e questões fechadas e abertas. A Figura 3 ilustra
as partes 2 e 3 do questionário.

Figura2: Planilha técnica usada nos levantamentos de campo. Fonte: adaptado de Vasconcellos (2011)

Figura 3:Exemplos de questões das fases 2 e 3. Fonte: autores
Para o nível de acessibilidade e seus componentes, utilizou-se as porcentagens encontradas em cada quadra
de referência, adotando uma média aritmética simples, avaliando cada questão e os elementos de
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acessibilidade individualmente. Foram realizados as análises descritivas e o teste de Wilcoxon com o programa
R©.
Em relação aos questionários, todas as respostas foram analisadas como sendo variáveis distintas, e realizados
testes de verificação de normalidade dos dados, correlação e comparação de média para amostras pareadas,
através dos testes de Shapiro-Wilk, Correlação de Spearman e Wilcoxon, respectivamente, através do
programa R©.
Através da identificação das barreiras existentes e do nível de acessibilidade, pode-se identificar orientações
para solucionar ou amenizar determinados problemas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Tabela 1 apresenta a avaliação das quadras de referência. Em relação a cada elemento avaliado na planilha
técnica, a Tabela 2 apresenta os percentuais alcançados. Os principais elementos que pontuaram
negativamente as quadras foram a falta de estacionamentos para idosos e sanitários sem adaptação adequada
a eles. A sinalização foi o elemento mais bem pontuado. A Tabela 3 apresenta os resultados quanto aos
componentes da acessibilidade.
Quadra de referência – percentuais de acessibilidade (%)
01

02

03

04

05

06

07

735

55

53

59

55

60

55

Tabela 1:Percentuais de acessibilidade por quadra de referência. Fonte: autores
Idosos
Circulação

66%

Acesso de veículos e vagas de estacionamento

43%

Travessia de Pedestres

60%

Sanitários

30%

Iluminação

57%

Sinalização

71%

Todos os elementos

55%

Tabela 2:Percentuais de acessibilidade por elementos individuais. Fonte: autores.
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Componentes acessibilidade

Idosos

Deslocamento

63%

Orientação

80%

Uso

43%

Comunicação

73%

Tabela 3:Percentuais alcançados por componentes de acessibilidade. Fonte: autores
A configuração topográfica plana do Parque contribui para a sua acessibilidade espacial, pois há poucos pontos
que exigem escadas e rampas. Porém estas não condizem com algumas recomendações da NBR 9050 (ABNT,
2015), como inclinações, ausência de corrimãos e de sinalização. Em relação aos revestimentos de piso, há
blocos sextavados, blocos intertravados de concreto, areia e pedrisco. Devido principalmente à ação do tempo,
movimentação de solo e crescimento de raízes, esses modelos possuem propensão de tornarem-se irregulares
e instáveis, dificultando a circulação de quem usa bengala ou tem dificuldades motoras. Em relação às
características das calçadas, os passeios são, em geral, largos. A maioria das travessias apresentam-se em
boas condições.
Em relação ao mobiliário do Parque, a grande maioria está instalada fora da faixa livre de circulação, o que não
os torna barreiras físicas. Os bancos, apesar da maioria analisada possuir altura de assento correta e alguns
deles encosto, não possuem apoios laterais, importante para pessoas idosas.
A vegetação do Parque caracteriza-se por arbóreas de grande porte, por isso não se apresentam como
barreiras para a circulação em relação às alturas estabelecidas pela NBR 9050 sendo o mínimo de 2,10 metros
livre para a altura do fuste (ABNT, 2015). Porém, as raízes provocam ressaltos no piso, praticamente em toda
a extensão do Parque, o que dificulta a circulação e torna o piso instável. No entanto, a vegetação de grande
porte proporciona grandes espaços sombreados, elemento importante para a usabilidade do Parque.
Os problemas identificados no Parque João Goulart repetem-se em diferentes locais no Brasil. Sinalizações
visuais sem padrões de exposição, rampas e escadas sem especificações conforme as normativas e desníveis
entre vias de tráfego e as rampas de acesso aos passeios foram identificados no estudo realizado por Araújo,
Cândido e Leite (2009), ao analisar a acessibilidade de espaços públicos de lazer. No estudo de Silva (2012),
que investigou o nível de acessibilidade em um parque na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, todos
os itens (passeios, portões de acessos, estacionamento, circulação horizontal, bebedouro, mobiliário, quadra
esportiva, parque infantil e coreto), com exceção dos bancos, encontram-se em situação de inacessibilidade,
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quando comparadas as exigências da NBR 9050 (versão de 2004). Cassapian e Rechia (2014), ao analisar
parques da cidade de Curitiba, também encontraram barreiras como falta de rebaixamento das calçadas,
pavimentos como grama e demais revestimentos instáveis, desníveis entre calçadas, escadas, e falta de
playgrounds e equipamentos para atividades físicas. Pereira (2008) faz uma análise dos critérios que levam a
sustentabilidade de praças, entre eles a acessibilidade. O estudo aplicado em diferentes praças de Lisboa,
Portugal, identifica a ruim qualidade das travessias de pedestres, a situação precária da pavimentação em
alguns pontos, o conflito existente entre os veículos e os pedestres, dado pela alta velocidade dos modais
motorizados e pelas poucas opções de travessia. Também é salientado as barreiras físicas dispostas ao longo
dos passeios.
Para os resultados da aplicação dos questionários, obteve-se 49 respondentes do sexo feminino e 46 do sexo
masculino, totalizando 95 respondentes. Considerando a metodologia de preferência por imagens, onde são
apontados os elementos que os fazem optar por uma das duas imagens apresentadas, os idosos demonstraram
preferência por locais sombreados ou ensolarados e com bancos. Também apontaram a preferência por
escadas como meio para vencer desníveis, além da rampa. Houve percepção significativa da importância do
corrimão nesses elementos. Na imagem que continha pista de caminhada, esta foi apontada como justificativa
para sua escolha por 11 respondentes, indicando que este elemento é importante para este público e deve
estar adequado a ele. Quanto a meios de apresentar informações (design de placas), houve preferência por
elementos mais organizados, na altura dos olhos e contendo mapas orientativos. A presença de vegetação
(gramados, flores, árvores) também foram elementos citados como justificativa para escolha de imagens que
os continham.
Observou-se uma relação indireta entre a distância da moradia e a frequência de uso do Parque, resultado
esperado. Entre as principais justificativas está a falta de interesse (23 idosos), de condições de ir até o local
(14 idosos), das condições devido à idade (5 idosos) e da falta de atratividade do Parque (5 idosos). Isto aponta,
também, que há necessidade de oferecer atrativos específicos para esse público, para que haja maior
motivação para frequentar o Parque. Os idosos que frequentam o Parque costumam caminhar ou tomar
chimarrão. Por meio da observação direta, verificou-se a inexistência de elementos voltados a essa faixa etária,
como academia ao ar livre, bancos e mesas para jogos e mobiliário adequado a sua ergonomia. A condição
devido à idade representa apenas 8,8% do total daqueles que não utilizam o Parque. Além do baixo número de
idosos que utilizam o Parque, a frequência com que isso ocorre também é baixa, sendo que 86,8% deles
utilizam o Parque raramente ou uma vez por semana. Um percentual de 86,6% dos respondentes considera o
Parque acessível e 73,7% não percebem barreiras físicas no ambiente.
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CONCLUSÕES
Para os idosos, elementos como as escadas podem ser preferíveis, isto porque são infraestruturas que
encurtam trajetos quando estão em boas condições de saúde. Pode-se considerar que na percepção dos
usuários, o Parque apresenta condições medianas de acessibilidade e uso, porém não contem atividades ou
espaços atrativos que convidem a frequentar constantemente o local. É importante que os espaços livres de
lazer estejam próximos à moradia dos idosos e que eles devem conter não apenas mobiliário para o lazer
passivo, mas também contemplem o lazer ativo. Além disso, a ergonomia é fundamental para garantir o uso
pleno e confortável pelo público da pesquisa.
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INTRODUÇÃO
As edificações de uso público devem permitir acesso e uso dos espaços por todas as pessoas. A acessibilidade
está relacionada ao ato de projetar edifícios, cidades e produtos que possam ser utilizados com conforto,
segurança e autonomia por todas as pessoas, independentemente de suas capacidades ou limitações, de forma
igualitária (MACE, 1985; ABNT, 2015). Sendo assim, espaços que não contemplam os requisitos mínimos que
possibilitem o acesso acabam limitando seu uso por todos, principalmente pelas pessoas com deficiências e
com mobilidade reduzida.
Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012) indicam a necessidade de compreender os componentes de acessibilidade
espacial, divididos em quatro categorias – orientação espacial, comunicação, deslocamento e uso – na
avaliação das condições de acessibilidade de edifícios públicos e privados. Com a tentativa de garantir que
todas as pessoas consigam utilizar as edificações, criou-se a Norma Brasileira 9050, que teve sua última
atualização em 2015. Costa e Araújo (2014) descrevem que só se assegura a igualdade e o direito a locomoção
por todas as pessoas quando se utiliza de legislações e normativas. Dischinger (2000) complementa que
espaços acessíveis só são criados quando se conhece as diferentes deficiências e suas características,
objetivando-se identificar as principais dificuldades na utilização dos espaços e equipamentos nele disponíveis.
Entretanto, mesmo com as normas e leis vigentes, ainda é possível observar problemas relacionados à
acessibilidade em diversos ambientes. Exemplo disso relaciona-se à falta de acessibilidade em edificações das
Instituições de Ensino Superior (IES). Por ter dever de estar bem adaptada e poder receber pessoas com
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diferentes características, as universidades devem atender as normas e legislações vigentes relativas à
acessibilidade.
Costa e Meira (2009) relatam que, embora se suponha que as instituições de ensino superior devam constituirse como modelos a serem seguidos pela sociedade, percebe-se que o direito à educação superior tem sido
restringido para muitas pessoas com limitação oriundas de deficiências. Assim, os estudantes com deficiência,
na maioria dos casos, são privados de utilizar os espaços em função da falta de ambientes acessíveis.
Diversos fatores contribuem para o déficit de espaços acessíveis. A principal razão se dá pela época em que
muitos edifícios foram construídos, período em que não se considerava a inclusão de pessoas com algum tipo
de deficiência. Assim, os espaços eram elaborados sem a preocupação na garantia do uso público por pessoas
com diferentes características e habilidades. Associado a isso, os recursos para investimentos no sentido de
tornar as edificações já concebidas acessíveis são escassos. Ainda, Andrade (2009) pontua que revitalizar e,
ao mesmo tempo, tornar acessível os bens preservados, exige decisões criteriosas. Simultaneamente, devese respeitar leis que instituem a preservação do patrimônio histórico e, por outro lado, para receber um novo
uso, as edificações devem passar por intervenções que visem torná-las acessíveis, principalmente quando se
trata de prédios de uso público.
Dentre os ambientes da Universidade Federal de Pelotas, um exemplo de prédio construído em outra época é
o Centro de Engenharias – Alfândega. Inaugurado em 1939, tinha objetivos diferentes dos empregados
atualmente e sua estrutura arquitetônica foi mantida ao se transformar em um prédio de IES. Assim, justificase a pesquisa pela investigação de possíveis problemas relacionados à acessibilidade e suas possíveis
soluções.
Portanto, este trabalho teve como objetivo investigar as condições de acessibilidade espacial no prédio do
Centro de Engenharias – Alfândega. A pesquisa contemplou a avaliação dos principais problemas de
acessibilidade identificados nesta edificação, tanto interna quanto externamente, a partir das leis e normas
vigentes de acessibilidade.
ESTUDO DE CASO E MÉTODOS
O objeto de estudo neste estudo de caso é o Centro de Engenharias – Prédio da Alfândega, localizado na zona
portuária de Pelotas, da qual encontra-se na região Sul do estado do Rio Grande do Sul, Brasil. A edificação
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possui dois andares, que são interligados por apenas uma ampla escadaria. O prédio abrange cinco salas de
aula, sete salas de professores, um laboratório de topografia, um mezanino, um almoxarifado para utensílios
de limpeza, uma sala de coordenação, uma cozinha, três banheiros e uma garagem, além de possuir locais de
estudo ao longo dos corredores. O Prédio da Alfândega é classificado como inventariado nível dois, ou seja,
apenas mudanças internas são permitidas na edificação.
Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica acerca da temática abordada, sendo os principais conceitos
pesquisados: acessibilidade, preservação e patrimônio. Posteriormente, aplicou-se o método visita exploratória
que, segundo Andrade (2016), é geralmente utilizada como primeiro contato com o objeto de estudo, a fim de
caracterizar e observar suas principais potencialidades e fragilidades a partir de uma visão técnica. O registro
do espaço construído foi realizado a partir de levantamentos métricos, fotográficos e preenchimento de planilhas
– optando-se por utilizar as seis planilhas de acessibilidade desenvolvidas por Dischinger, Bins Ely e Piardi
(2012).
RESULTADOS
Por tratar-se de um prédio antigo e sem reformas recentes, os dados obtidos por meio da aplicação das
planilhas no método da visita exploratória foram, em suma, negativos. Na primeira planilha analisada, que trata
de áreas de acesso ao edifício, identificaram-se problemas relacionados ao deslocamento, pois a única entrada
ao ambiente se dá através de uma escada que não possui pisos antiderrapantes (Figura 01) e, orientação
espacial dos indivíduos, como falta de piso tátil na área de passeio e escadas.
Na segunda planilha, que trata de saguões, sala de espera e recepção, foram detectados problemas em todos
componentes de acessibilidade, com ênfase no componente uso, sendo identificada falta de mobiliário para
espera destinado às pessoas em cadeira de rodas, obesos e mobilidade reduzida
Na terceira planilha, relacionada às circulações horizontais, revelaram-se problemas principalmente no
deslocamento, uso e orientação espacial, devido à ausência de piso antiderrapante e falta de informações das
atividades que ocorrem no local, conforme mostra a Figura 02.
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Figura 01: Área de acesso ao prédio. Fonte: os autores, 2018.

Figura 02: Circulações horizontais do prédio. Fonte: os autores, 2018.
Na quarta planilha, relacionada às circulações verticais, pode-se inferir que os principais problemas estavam
relacionados ao componente deslocamento. Isto se deve ao fato de o prédio apenas apresentar escadas (Figura
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03), não sendo encontrados elevadores ou rampas, para que pessoas com deficiência físico-motora consigam
utilizar com independência. Relacionado aos sanitários, analisados na quinta planilha, pode-se afirmar que não
há banheiro acessível no prédio – pois os existentes não apresentam as dimensões adequadas para pessoas
que possuem alguma deficiência físico-motora nem barras de apoio.

Figura 03: Circulações verticais do prédio. Fonte: os autores, 2018.
Na análise da última planilha, que trata a respeito de locais para atividades coletivas, foram encontrados
problemas relacionados aos componentes deslocamento e orientação espacial das salas de aula do prédio.
Não existem rotas acessíveis às salas de aula, com medidas inferiores aquelas propostas na NBR 9050 (ABNT,
2015) de 120 cm. Ainda, não foram identificados mobiliários que pudessem ser adaptados para as pessoas em
cadeira de rodas, estando todos os armários e estantes localizados em alturas elevadas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final do estudo, pode-se constatar que a visita exploratória foi uma metodologia satisfatória para o estudo
de caso, devido ao fato de contribuir com resultados rápidos e técnicos frente ao primeiro contato com o objeto
de estudo. Após realização das medições, registros fotográficos e preenchimento das planilhas de
acessibilidade, as condições de acessibilidade do prédio puderam ser analisadas a partir das leis e normas
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vigentes. Assim, pode-se definir que a situação atual do Prédio da Alfândega demanda por mudanças urgentes
em relação à acessibilidade.
Com relação à componente orientação espacial, uma vez que não existem placas e letreiros no ambiente
analisado, se faz importante a elaboração de um projeto para sua implementação no interior e no exterior do
prédio. Para um prédio ser acessível, é de suma importância que um indivíduo consiga situar-se e orientar-se
frente ao espaço. As letras devem estar em tamanhos adequados, e as cores das letras em contraste com a
cor do fundo. Também relacionado a orientação espacial, outro ponto observado é a falta de pisos táteis,
devendo estar presentes em todos os ambientes e corredores do prédio da Instituição, para facilitar a orientação
de pessoas com deficiência visual.
Em relação ao componente deslocamento, é necessária a implantação de rampas e elevadores para o acesso
e utilização do ambiente por todos os usuários do prédio, principalmente em seu interior. Eliminar os desníveis
encontrados pelo caminho, além da colocação de um piso antiderrapante traria uma maior segurança e
independência para todas as pessoas. Treinar os servidores sobre a Língua Brasileira de Sinais é uma forma
de solucionar os problemas encontrados quanto à componente comunicação, uma vez que a única maneira de
obter informações no local é de forma verbal pelos servidores.
Em relação ao componente uso, o mobiliário disponível do prédio não é adaptável a pessoas com restrições ou
deficiências. Uma recomendação é a disponibilização de mesas que tenham dimensões que permitam as
pessoas com cadeiras de rodas em utilizá-las. Os sanitários, também, devem ser reformados e adaptados, com
a colocação de barras de apoio para deficientes físicos e piso antiderrapante.
A partir dos resultados encontrados pela visita exploratória, é possível identificar os principais problemas
relacionados ao encontrado nas normas. Mesmo que sejam complexas as reformas em prédios históricos, o
ambiente analisado demanda por adaptações para ser acessível a todas as pessoas. Entretanto, para que se
possuam resultados mais robustos, se faz necessário a identificação da opinião das pessoas com deficiência,
com o intuito de propor melhorias que atendam as práticas diárias dos usuários do espaço.
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INTRODUÇÃO
Os idosos representavam15% da população de Porto Alegre em 2015e 25% das vítimas fatais no trânsito. Esse
número vem crescendo nos últimos 4 anos, principalmente, em razão de atropelamentos. Nesse sentido, em
2016, foi criado um plano de ação para identificar os fatores de risco e buscar parcerias para desenvolver ações
estratégicas.
METODOLOGIA
O projeto foi desenvolvido por um grupo de trabalho intersetorial, envolvendo os órgãos de trânsito e secretarias
de saúde em nível municipal e estadual, assim como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o
SESC/RS. As ações realizadas desde 2016 incluíram campanhas de divulgação, cursos para públicos
estratégicos, material de comunicação e de apoio para rede básica de saúde, assistência social e eventos.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
As atividades do projeto foram desenvolvidas ao longo dos anos de 2016, 2017 e 2018 envolveram mais de
2500 pessoas que participaram dos cursos, palestras e eventos, incluindo idosos, cuidadores e servidores que
trabalham com o público idoso.
O projeto Pedestre Idoso ampliou e qualificou o olhar sobre a vulnerabilidade da população idosa no trânsito
da cidade. Permitiu às diferentes instituições e profissionais envolvidos a troca e a construção de conhecimento
na busca de alternativas de segurança e prevenção de acidentes de trânsito. O grande número de pessoas que
a campanha conseguiu atingir evidenciou a necessidade deste trabalho tornar-se permanente para que se
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tenha segurança e qualidade de vida em uma cidade onde a população está envelhecendo. Com relação ao
número de óbitos em acidentes de trânsito, houve uma leve redução de 3% em 2016 e de 4% no ano de 2018.
CONCLUSÕES
Foi possível vencer o desafio do trabalho integrado, que possibilitou o diálogo intersetorial, resultou na redução
do índice de atropelamentos e as ações para o público pedestre idoso foram incorporadas ao planejamento
anual dos órgãos de trânsito e saúde envolvidos.
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INTRODUÇÃO
A primeira observação e preocupação em cidades que procuram minimizar os gastos com a saúde pública para
o envelhecimento populacional e à longevidade é a verificação da dimensão humana. A percepção da interface
do indivíduo com a cidade e suas múltiplas escolhas de mobilidade são sinônimos de planejamento estratégico
de uma cidade para todos que envelhecem.
Pensar a dimensão humana, de acordo com Gehl (2010, p.6) é repensar os espaços para os pedestres, como
forma de políticas públicas que garantam à cidade a vivência entre as pessoas, a segurança, a sustentabilidade
urbana e a saúde. Ao propor políticas públicas inclusivas para a cidade em prol do envelhecimento saudável e
ativo, está se planejando e concretizando ações enquanto panorama global dos cidadãos e não deveria se
restringir a parte de um mandato eleitoral com prazo limitado. No caso brasileiro, muitas ações políticas
evidenciam os resultados obtidos para conseguir uma reeleição ou para pleitear candidaturas futuras.
Os princípios de planejamento de uma Cidade para Todos de Gehl (2010) discute a importância entre a
distribuição das funções das cidades para integrar e prover experiências diferenciadas às pessoas, convidandoas a aumentar a sua permanência nos espaços públicos, melhorando as suas condições de vida e salubridade
psicossociais, indiferente do título existente ou do rótulo proposto.
Ao aumentar a atratividade e o sentimento de segurança nos espaços urbanos, as atividades diárias são
incentivadas de forma a viabilizar o aumento do tempo de permanência nos espaços públicos, para que as
pessoas possam conversar e trocar experiências, minimizando as angústias entre o tempo perdido e tempo
trabalho; mas valorizando o tempo trabalho do tempo vivenciado.
Nos quesitos apontados por Gehl (2010) reafirma-se que para alcançar uma cidade que estimule o convívio e
seja saudável, que promova segurança e a sustentabilidade, os lugares devem promover o processo de reforçar
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a vida urbana, concentrando e espalhando eventos e acontecimentos; a hierarquia dos locais deve ser
delimitada para que todos entendam a lógica das concentrações de serviços, instigando distâncias curtas e
com espaços para contemplação e descanso.
Ao nomear um Projeto como CIDADE, e divulgar em mídia este título, o leigo entende que todo o território do
município abrange e atende ao que foi anunciado, seja: AMIGA DO IDOSO ou ACESSÍVEL. Desta forma, este
artigo correlaciona projetos que apresentaram regiões ou localidades dentro do contexto urbano da cidade, que
receberam o título.
METODOLOGIA
Os programas do governo nacional ou internacionais, tem se mostrado como fomentadores de dilemas e
preocupações importantes e relevantes para o contexto futuro, entretanto o comprometimento das ações,
dispostas em documentos oficiais vislumbram grandes intenções, mas que infelizmente apresentam pouca
efetividade, com incipientes alterações concretizadas nas cidades. Os pensadores dos Projetos originais, a
Organização Mundial da Saúde e a Secretaria de Direitos Humanos do Brasil, evidenciam-se como
especuladores de ideias e proposições, mas que ao repassarem a responsabilidade para os órgãos municipais
tendem a minimizar a falta de comprometimento federal quanto à fiscalização e cobrança, atribuindo ao poder
gestor do município a abrangência da mudança social, política, econômica necessária. Entretanto, aos atribuir
o compromisso a uma pessoa ou a um grupo específico, que permanece no poder decisório por um ou dois
mandatos (de quatro anos cada), fica subjugado a conclusão ou eficácia do projeto assinado.
Para a comparação entre o Projeto Cidade Amiga do Idoso, da Organização Mundial de Saúde, publicado em
2008 e o Projeto Cidade Acessível é Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da
República do Brasil, foi utilizado o quadro estruturado por Alvim e Castro (2010), que esquematiza os elementos
de avaliação e caracterização de políticas públicas. Segundo os autores:
“O quadro pode ser compreendido como um mapa relacional, no qual será tão importante para a
avaliação cada um dos elementos como o conjunto das relações que podem ser estabelecidas entre
eles em cada caso concreto de avaliação.” (ALVIM e CASTRO, 2010, p.135)
O quadro proposto é uma sugestão de metodologia a ser utilizada durante o processo de avaliação de políticas
urbanas, considerando as diversas etapas e suas particularidades. O importante neste processo é a correlação
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entre a estrutura conceitual que fundamentam a política pública, como a sua operacionalização, avaliando a
gestão e os critérios de implementação, e os resultados efetivos em âmbito social e urbano. Cada uma destas
etapas é subdividida em itens que mensuram uma política pública.
A importância da utilização deste quadro é identificar as semelhanças e diferenças na estrutura dos Projetos,
apesar de serem formulados por órgãos diferentes. Utilizar os elementos que caracterizam cada um dos
momentos de formulação da política pública, pode contribuir para apontar falhas ou melhorias a serem
alteradas, antes de sua aplicabilidade. Este quadro acaba por ser um instrumento de averiguação dos
elementos das políticas públicas ainda em processo de formulação, como uma metodologia de avaliação das
ações aplicadas e vivenciadas no espaço público e social das cidades.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar as informações refletidas no quadro comparativo percebe-se algumas consonâncias que refletem
a subjetividade, a mitigação de intenções e o direcionamento de responsabilidade para os poderes municipais
vigentes, e não, enquanto políticas de longo prazo em prol da cidade e da sociedade. Em relação à concepção
dos projetos, nos quesitos motivação e contexto, o projeto da OMS declara que a proposta inicial foi chamar a
atenção da mídia para o envelhecimento, trazendo uma novidade quanto à metodologia de avaliação das
cidades. O projeto brasileiro, por sua vez, declara a intenção de fortalecer uma política existente, mas pouco
cumprida pelas diversas esferas de governo, municipal, estadual, e federal, devido à falta de cobrança e
fiscalização. A principal diretriz dos dois projetos é estabelecer a acessibilidade como ponto de partida para
decisões e aprovações, apesar desta questão já ser normatizada e discutida tanto internacionalmente
(Universal Design entre outros) quanto em território nacional (NBR9050, entre outras).
Os dois projetos exigem que os gestores municipais assinem um termo de compromisso, onde se
responsabilizam pela execução e prestação dos serviços determinados e confirmados no Plano de Ação,
estabelecidos pelos próprios departamentos públicos.
Entretanto, existe uma diferença clara entre eles: o da OMS faz menção a importância de ser realizada uma
pesquisa em campo, com grupos focais, salientando que a eficiência dos planos estabelecidos utilizando os
resultados do check list do Guia da Cidade Amiga do Idoso, serão maiores se a pesquisa de opinião e a
quantidade de pessoas entrevistadas for abrangente. O que não acontece com o Projeto brasileiro, o qual se
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detém a quantificar a existência de equipamentos ou serviços, mas não mensura a abrangência de atendimento
na cidade, ou na região aplicada.
Em ambos, os planos são escritos e determinados prazos para concretização das ações previstas. No entanto,
não fica claro qual é a necessidade do poder publico cumprir as metas delineadas. O projeto da OMS pede
para que ao preencher os formulários de solicitação do título, sejam mostradas as alterações realizadas no
período, mas não comenta sobre a análise ou validação do projeto estar sujeita a aprovação ou negativa, caso
não atenda o compromisso firmado. No caso brasileiro, não existe nenhum documento ou local que determine
se o projeto será negado, caso não sejam estabelecidas as metas do plano. Somente expõe que as cidades
que incorporarem ao programa poderão participar das parcerias para repasses de verbas para as obras
necessárias. Ao que parece, trata-se de um plano de incentivos para a adesão do município às ideias do projeto
e não um conjunto de regras definidas em lei federal que o município deveria seguir.
Como o envelhecimento se trata de um processo, quanto mais independente e autônoma a pessoa manter-se,
melhor para o poder público, pois menores serão os gastos públicos em saúde e de políticas sociais. Assim é
uma realidade e necessidade alemã, de pensar os espaços urbanos como forma de interação social e para
viabilizar o poder individual de decisões e escolhas. Pensar uma cidade, é desenvolver um planejamento
estratégico com todos os diversos setores operacionais do sistema de gestão de um município considerando o
indivíduo em seu envelhecimento, utilizando dos espaços públicos coletivos como promotores de saúde e
interação social, que auxiliam na economia dos gastos do poder público em manter o cidadão desde que
pensados e programados a longo prazo.
Um fator importante a relembrar, é que se o número de idosos aumenta e o de crianças diminui, logo
alcançaremos uma curva populacional onde existirão mais pessoas interessadas em compartilhar o espaço
público, as calçadas, um transporte coletivo seguro e de qualidade, pois seus sensores motores e perceptivos
não terão a mesma acuidade de quando jovem, nem a mesma força muscular. Não se está julgando e partindo
do pressuposto que os idosos estarão aposentados e em suas casas, muito pelo contrário, a economia mundial
evidencia que as pessoas precisarão trabalhar por mais tempo, e a indústria farmacêutica mostra que as
inovações no mercado para cuidar da saúde e se restabelecer em menor tempo estão cada vez mais eficazes.
Sem mencionar a tecnologia que possibilita o alcance de informações e opções de independência, mesmo
quando alguém apresentar alguma perda dos sintomas fisiológicos.
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CONCLUSÕES
Reafirma-se que uma cidade não pode ser avaliada meramente pelas suas aplicações de normativas e
especificações técnicas, mas deve considerar a metodologia de análise de uma forma holística e que
compreenda a dimensão humana para o conceito de qualidade de vida nos espaços públicos. Que de forma
completamente heterogênea e individual, deve ser tratada coletivamente. Uma cidade precisa oportunizar
espaços de trocas e permanências, para que o envelhecimento ativo seja possível e viável. Sendo um indicador
de qualidade dos anos e promoção de saúde, o que nos levará a ficar ainda mais longevos, mas sob uma
estrutura que permita a finitude como um desapego das conquistas, e não como um descanso para minimizar
sofrimento da falta de condições de saúde, sociais, econômicas e familiares.
Um estudo referente às conexões entre o uso dos espaços e a interação da malha viária e o uso dos lugares,
pode refletir a decisão de localização dos espaços que incentivam a centralidade urbana e a permanência das
pessoas, ocasionando uma maior identidade pública dos espaços nas pessoas, promovendo a interação e
relacionamento social.
A possibilidade de pensar e criar um sistema avaliativo, que integrasse os dados computados por projetos e o
mapeamento da cidade, seria uma oportunidade em comparar a morfologia e a malha urbana inicial com as
modificações efetuadas no prazo proposto. Onde a avaliação da eficácia dos espaços seria mensurada pelo
número de pessoas que utilizam o espaço, período de tempo, dias da semana, eventos realizados, alterações
nas vias públicas e índice de caminhabilidade. Sendo ponderados os resultados iniciais e finais, na avaliação
completa do projeto. Um sistema de geoinformação viabilizaria esta pesquisa e quantificação, originando no
decorrer dos anos, um simulador de possibilidades.
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INTRODUCTION
Humans are born with a wide range of capacity. Some people spend their early life without disability and later
aging into disability, whereas others who have disability since their early life are aging with disability. For the
latter group, age-related declining capacity becomes the secondary condition that may add to the challenges in
their everyday life. Although the number of older adults who are aging with disability is growing over the past
decades, unfortunately, the growth of research on this population is not as progressive (PUTNAM et al., 2016).
Having become used to the disability since young age cannot guarantee a successful aging. People who are
aging with disability encounter different or even more challenges to engage in everyday activities. Maintaining
independence and autonomy in their living environment requires support from their social network as well as
from the built environment. This study focuses on built-environmental support in the home for older adults who
are aging with long-term mobility disability. This archival study analyzes the interview data from Aging Concerns,
Challenges, and Everyday Solution Strategies (ACCESS) study; a large-scale, mixed-method investigation of
user needs of individuals aging with vision, hearing, or mobility disability, to understand how they adapt to
challenges with everyday activities (REMILLARD et al., 2018). Analysis of activity challenges that older adults
with long-term mobility disability encounter in their home environment is used as the basis to indicate the strength
and limitations of universal design principles for the home environment to support aging in place.
One certainty for all humans is that the "circumstances of where, how, and with whom they grow old are
changing" (BLANCHARD, 2013, p. 11). When it comes to design for humans, the wide variety of capacity results
in diverse needs to be accommodated. "Universal design is an approach to creating everyday environments and
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products that are usable by all people to the greatest extent possible, regardless of age or ability" (Trachtman,
Mace, Young, & Pace, 1999, p. 1). Universal design aims to serve everyone regardless of their ability and age.
It shares similar principles as transgenerational design that accommodates the full spectrum of age.
Transgenerational design principles take into account the dynamic and continuous human aging process from
birth to death (PIRKL, 1991). The universal design principles founded on the "commonly accepted average in
human factors" include the "needs of people who are beyond average" (TRACHTMAN et al., 1999, p. 3).
Although it seems ideal, universal design has a lot to serve, considering that human capacity range is varied
depending on age, disability, and other factors. Targeting universality makes the concept and principles of
universal design dynamic because human needs are continually changing.
Home environment, as the place where people spend much of their life, should be supportive of its occupants
throughout their lifespan. The common term used in the discussion of the older adults and their living
environment is 'aging in place.' Aging in place has multiple interpretations across the literature. We adopt the
Centers for Disease Control (2009) definition of aging in place, which is "the ability to live in one's home and
community safely, independently, and comfortably regardless of age, income, or ability level." The definitions of
aging in place and universal design incorporate supporting older adults to be independent despite their agerelated declining capacity. Being able to age in place in their home allows them to maintain their sense of
attachment; feelings of security and familiarity; and their independence and autonomy (WILES et al., 2012).
As a place, home becomes the setting of older adults' basic daily activities. The successful conduct of these
activities depends on the sufficiency of the space and features of the house. Living at home is more desirable
for the majority of older adults compared to moving to institutional care facilities because home gives them the
physical, psychological, and psychosocial support to maintain their independence and autonomy (BRAUBACH;
POWER, 2011; TURCOTTE; SCHELLENBERG, 2007). Older adults' decision to age in place needs to be
bolstered with the design of the home environment that can help them maintain their independence and
autonomy.
To effectively design a supportive environment for aging in place, it is vital to develop a fundamental
understanding of the specific needs of the residents, in this case, older adults with long-term mobility disability.
Human capacity and environmental support have to match to allow optimum everyday activity engagement.
Lawton (1985) explained the dynamic relation between older adults with their living environment as the personenvironment (P-E) transaction. P-E transaction is a temporal process that ties human autonomy and the support
they receive (LAWTON, 1985). Human competence and environmental press are among the factors that
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influence the ecological transaction in the ecological theory of adaptation and aging (NAHEMOW; LAWTON,
1973). For aging in place, the environmental press comes from the physical condition of the home, whereas
human competence refers to their primary disability as well as other age-related declines. This model is used as
the framework to analyze the challenges provided by the built environmental condition in the home that prevents
optimum everyday activity engagement among older adults with long-term mobility disability.
The objective of this study is to better inform home design for older adults with long-term mobility disability by
identifying built environmental features that create challenges in their everyday activity engagement.
Aim 1: Identify built environment-related activity challenges that older adults with long-term mobility
disability face in their home environment.
•

RQ1: Which aspects of the built environment create challenges for these older adults to conduct

activities in their home environment?
Aim 2: Understand older adults' responses to the challenges that they encounter in their home
environment.
•

RQ2: How are their responses to the challenges related to the person-environment transaction?

•

RQ3: Were changes in the built environment enacted or considered?

The findings from this study inform architects and interior designers about the aspects of home design that
prevent older adults with long-term mobility disability to conduct their daily activities independently and
successfully. This study reveals older adults' strategies to overcome everyday activity challenges from the
perspective of person-environment transaction. This research will contribute to supporting successful aging in
place for the growing older adults' population.
METHODOLOGY
This research is an archival study using the interview data from Aging Concerns, Challenges, and Everyday
Solution Strategies (ACCESS) study. Through questionnaires (demographics, health, functional limitations) and
in-depth structured interview, the ACCESS study aimed to understand how older adults who are aging with
disability adapt to challenges with everyday activities (REMILLARD et al., 2018). Participants were asked a set
of questions about the most difficult activity among six categories; activities outside the home, things you do
around the home, shopping and finance, transportation, managing health, and basic daily activities. The
interviewer then asked further details about the aspect or part of the most difficult activity (i.e., that creates the
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most challenges). Following was a series of questions about the response of the participant to the challenge
related to the tools and technology, methods, or help from others.
This archival study focuses on individuals who self-identify as having a mobility disability and either use a mobility
aid or have severe difficulty walking or climbing stairs prior to the age of 50 (REMILLARD et al., 2018). The
interview was conducted with 60 older adults aged 60-79 years old (mean 69, SD 5.4) (ROGERS et al., 2018).
Given our focus on challenges to conduct basic daily activities in the home environment, the activities included
are:
Activity Category

Activity Code
Bathing, showering, grooming
Dressing
Eating or feeding self
Basic daily activities
Moving around the home
Toileting
Transferring
Table 1: Activity Category and Activity Code that are included in this study.
To organize and analyze information from the interview data systematically, this study combines coding schemes
from ACCESS study (ROGERS et al., 2018) for the challenge codes and a new coding scheme developed for
response codes based on Lawton's (1985) person-environment transaction. The cornerstone of the challenge
analysis was physical access in the home environment.
Challenge Codes
Response Codes
• Accessibility
• Person
o Access
to
assistive
o Perseverance/patience/
tools/technology
assertiveness
o Access to information
o Planning ahead/prioritizing
o Physical access
o Relying on familiarity, organization,
o General
learning experience
o Other
o Negative emotional response
• Assistance from others
• Environment
o Modifying
the
environment
• Auditory limitation
permanently (home modification)
• Can't do task/don't do task
o
Modifying the environment with tools
• Cognitive/knowledge limitation
(situational
built
environment
• Communication
design/configuration
intervention)
• Emotional/social challenges
• Person-environment
• Environmental limitations
o Using tools/technology
• Financial
o Get assistance
• Other challenge
• Physical challenges
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•
•

•
•

•

o General health limitations
o Modifying the activity/unconventional
o Physical
strength/endurance
use
limitations
• Not doing the task at all
o Mobility limitations
Safety/pain
Technology/tools
o Ease of use/complexity
o Features
o Reliability
o General
o Other
Transferring
Transportation
o Not accessible
o Not available
o General
o Other
Visual limitation
Table 2: Coding scheme categories for challenges and responses

RESULTS AND DISCUSSION
The current status of this research is on the literature review phase to develop the coding definitions as well as
to review the available home design intervention/modification guidelines to support aging in place. We are also
reviewing the coded data from the ACCESS study to determine which codes to include in the archival analysis.
The overall ACCESS study identified the ranks of difficulty in each activity category. For instance, the most
difficult activity in basic daily activity category was transferring (33%), followed by toileting (28.1%), and bathing,
showering and grooming (22.8%) (ROGERS et al., 2018). Under the category of activities around the home,
repairing and maintaining the home was the most difficult activity among participants (ROGERS et al., 2018).
The common challenges that participants encountered when engaging in the activities were: accessibility issues,
difficulties in obtaining assistance, transportation issues, mobility limitations, transferring issues, general
health/physical limitations, and obstacles in the built environment (ROGERS et al., 2018). This study will identify
the prevailing trend of older adults' responses and use it to develop strategic, built environmental design
intervention for the home. Research participants have various strategies to respond to their everyday activity
challenges. Some challenges are specific to their personal capacity, the built environmental condition, and others
are the result of person-environment interaction. By relating to the P-E transaction concept, this research can
identify the aspect of the built environments that can be improved to help older adults overcome activity
challenges in their home. Home design and modification guidelines tend to focus on either the needs of people
with disability or older adults, but less is available for people who are aging with disability. Interviews with people
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who are aging with disability is a valuable dataset because it introduces the unexplored perspective of the
challenges presented in the home environment. Generalizing the needs of persons with disability and older
adults can potentially limit the accessibility of the environment. Participants in this study face unique challenges
from the distinct experience of aging with disability. Their subjective responses to address the common activity
challenges in the home environment may provide guidance to support aging in place for all.
CONCLUSION
Older adults with long-term mobility disability encounter challenges in engaging with everyday activities due to
their capacity as well as the condition of the built environment. In their home, the lack of physical accessibility
contributes to the difficulties in conducting basic daily activities. Participants’ responses to challenges are varied,
ranging from using tools or technology, modifying the home, adjusting the method, asking help from others, and
when things are not possible, not engaging in the activity at all. These responses are not exclusive to the
modification of the built environment. Some changes demand an interaction between the human capacity and
physical access, as explained in Lawton's P-E transaction model. By understanding the challenges and
responses specific to the P-E transaction of older adults with long-term mobility disability, this study will inform
the gap that has not been addressed in the universal design guidelines to support aging in place for older adults
with long-term mobility disability.
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INTRODUÇÃO
Em 2015 e 2016 foram realizadas obras de requalificação de diversas vias na cidade de Pelotas/RS. Dentre
elas, desponta a Av. Domingos de Almeida que, mesmo após a intervenção, aponta inúmeros problemas de
mobilidade para o pedestre que se agravam ao transeunte idoso. Para os idosos, as calçadas com más
condições, obstáculos, travessias longas, inseguras e o desrespeito na faixa de segurança pelos motoristas,
são fatores que tornam difícil o deslocamento com segurança e autonomia. Organizações mundiais enfatizam
que a qualidade e as condições de deslocamento deveriam ter como prioridade a acessibilidade, as condições
das calçadas, a segurança e os cruzamentos nas ruas das cidades. Neste artigo, serão avaliadas três travessias
e suas principais problemáticas tanto para o pedestre regular, quanto para o pedestre idoso, levando em conta
inadequações frequentes.
Estrada Domingos de Almeida
A fundação de Pelotas tem início a partir da construção das charqueadas que expandiram a indústria saladeira
na região. A produção do charque e sua exportação possibilitaram uma concentração de riqueza nas
charqueadas, localizadas nas margens do Canal São Gonçalo e Arroios Pelotas e Santa Bárbara
(MAGALHÃES, 1993). Os caminhos que davam acesso às charqueadas a partir da malha urbana instituíram
uma rede de vias suburbana. Dentre estas, destaca-se a estrada Domingos de Almeida(Figura 1),que orientou
os vetores de crescimento no início do século XX (CRUZ, 1992; GUTIERREZ, 1999; SOARES, 2002). A Avenida
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Domingos de Almeida foi e continua sendo importante artéria do bairro Areal e eixo relevante para o progresso
da cidade (SOARES, 2002).

Figura 1:Mapa de Pelotas, com destaque para a Estrada Domingos de Almeida, 1926. Fonte:
NEAB/FAURB/UFPEL, adaptado pelos autores.
Avenida Domingos de Almeida
A Avenida compreende um eixo de mobilidade importante, pois articula o sistema viário e liga os bairros do
Centro e do Areal. Caracterizada pela presença de residências, comércio e serviços, atrai uma grande
movimentação de pedestres em horários de pico. Apesar do significativo fluxo, vários fatores colocam em risco
o percurso dos usuários. Classificada como uma via arterial pelo III Plano Diretor deveria apresentar: Gabarito
mínimo de 40,00m,duas pistas de rolamento de 9,00m e passeios de 5,00m, com arborização de 2,00m de
largura.
A rua apresenta: duas faixas destinadas aos veículos com sentidos opostos, duas faixas carroçáveis e uma,
com trechos, para estacionamento e parada de ônibus (Figura 2). A via apresenta um canteiro central
arborizado, sendo este utilizado pelos pedestres para o seu deslocamento, mesmo com infraestrutura
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inadequada para essa atividade. A implantação da ciclovia bidirecional, no canteiro provoca intenso conflito,
pois muitos indivíduos, inclusive idosos, realizam seu trajeto e atividades físicas na área destinada à circulação
exclusiva de bicicletas (Figura 3). As calçadas possuem diversas dimensões e tipos de pisos.

Figura 2:Seção da Avenida Domingos de Almeida. Fonte: autores, 2019.

Figura 3: Av. Domingos de Almeida. Fonte: autores, 2019.
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Requalificação Urbana
A Avenida, assim como outras importantes vias da cidade, foi reestruturada por meio de grandes investimentos
econômicos nos anos de 2015 e 2016. As obras foram realizadas através do Programa de Aceleração do
Crescimento, com o intuito de gerar melhorias na mobilidade urbana.
No edital constava que 11 milhões foram destinados à requalificação da Avenida. O processo de reestruturação
compreendia a pavimentação, requalificação dos canteiros, itens de acessibilidade, ciclovias, mobiliários,
sinalização, iluminação e instalação de abrigos para transporte coletivo (PELOTAS, 2018).
Apesar da indicação de ações integradas orientadas à compatibilização da mobilidade pedonal e veicular, a via
aponta a presença de elementos que prejudicam significativamente a locomoção dos pedestres, pela execução
e manutenção precária, pavimentação inadequada, obstrução das calçadas, desníveis, ausência de travessias
em trechos extensos, empecilhos e alto fluxo de veículos, ocasionando insegurança viária aos caminhantes,
mesmo tendo sido investidos grandes valores em melhorias.
Na construção do Plano de Mobilidade Urbana buscou-se a participação popular. Entre as melhorias propostas
estão planos específicos que serão executados priorizando a mobilidade ativa, o uso racional de veículos e a
segurança no trânsito (PELOTAS, 2018). A prioridade estabelecida revela que a cidade possui normativas
coerentes e alinhadas com o recomendado no país. Contudo, fica evidente que essas diretrizes não foram
implantadas e fiscalizadas devidamente pelo poder público municipal.
Travessias Urbanas
Os cruzamentos de pedestres fazem parte dos trajetos a pé, são elementos importantes e também críticos no
sistema de transporte, pois os usuários que se deslocam ficam expostos a conflitos no trânsito. Além disso,
ocorre nas intersecções a reunião de diversos usuários com comportamentos e necessidades diferentes,
movidos por realizar o percurso mais rápido e pela condição de manter o instinto de sobrevivência
(MALATESTA, 2018; NACTO, 2016).
Iniciativas governamentais estimulam que as viagens atendam às necessidades dos pedestres, levando em
consideração suas preferências e que ofereçam um nível de eficiência, conforto, satisfação e segurança,
projetando cruzamentos e trajetos amigáveis aos usuários do transporte ativo. Reestruturar os pontos críticos
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dos cruzamentos viabiliza minimizar acidentes, incentivar o caminhante a utilizar a infraestrutura destinada para
o seu deslocamento e atravessar a via em locais propícios, sem se colocar em risco, também beneficia a
circulação do pedestre, pois minimiza os problemas entre os modais (NACTO, 2016; SISIOPIKU, 2003).
METODOLOGIA
Os procedimentos adotados compreendem o exame da via e das travessias existentes. Contempla:
levantamento de campo, fotográfico, físico, bibliográfico, entrevista aberta e avaliação qualitativa do
levantamento obtido.
Foram realizadas quatro entrevistas com a intenção de verificar o nível de satisfação em relação à
requalificação da rua e investigar o comportamento de risco dos pedestres sexagenários de ambos os sexos,
que possuíam cognição preservada.
O instrumento utilizado para o diagnóstico das travessias consiste em Caminhadas-teste que, segundo Gehl
(2018 p.34), ‘’revelaram-se uma ferramenta política de peso nos esforços para criar melhores condições para
o tráfego de pedestres’’. A técnica compreende uma caminhada realizada pelo pesquisador, que verifica in loco
a existência e as adequações de atributos selecionados previamente, registrando o observado em uma matriz.
O percurso adotado para análise dos cruzamentos compreende parte do trecho requalificado, selecionado pela
considerável concentração de idosos. Foram avaliadas oito travessias (Figura 4), porém foram eleitas três para
o desenvolvimento, consideradas as mais conflituosas. Através dessa ferramenta foi possível identificar como
se encontra uma parte da Avenida, e o que ela proporciona aos usuários após a reestruturação, servindo de
alerta para a necessidade de priorizar o pedestre idoso nas políticas públicas de mobilidade.
Para os cruzamentos analisados, foram selecionados os fatores mais críticos encontrados (Tabela 1). Baseado
em autores que abordam a humanização das cidades foram extraídos os atributos qualitativos e os critérios
normativos, dimensionais de travessias, acessibilidade e segurança do pedestre (NACTO-GDCI,
2016;ABNT/NBR 9050, 2015). O trabalho de campo compreende 1,2 km de extensão, com o mapeamento das
travessias que conectam as calçadas ao canteiro central e às calçadas novamente.
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Figura 4:Travessias avaliadas da Av. Domingos de Almeida. Fonte: autores, 2019.

Tabela 1:Atributos qualitativos selecionados. Fonte: autores, 2019

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Apóso levantamento e a coleta de dados, foram selecionadas três travessias TR2, TR4 e TR8.Na aplicação do
checklist as travessias foram denominadas e numeradas como TRV, TRV x.1 as situadas no lado direito no
sentido centro-bairro e as TRVx.2 situadas no lado esquerdo no sentido bairro-centro. A TRV 8 trata-se de um
cruzamento entre duas ruas de mão dupla, que compõem uma rotatória com oito interseções. Para obter os
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resultados, as travessias de ambos os lados foram examinadas em conjunto. A partir da matriz de atributos
(Figura 5), foi possível identificar os problemas apresentados em cada uma das travessias sobre a perspectiva
do pedestre.As três travessias foram selecionadas por apresentarem diferentescaracteristicas, problemas e
composições.

Figura 5:Matriz síntese dos critérios qualitativos. Fonte: autores, 2019.
Travessia 2
A Travessia situa-se depois de uma curva acentuada, o que dificulta a visão e a percepção da distância do
veículo que se aproxima. Ao se posicionar para realizar a travessia, o pedestre que espera na calçada tem a
sua visão obstruída pela presença de vegetação de porte médio (Figura 6), isso faz com que o idoso assuma
um comportamento de risco e desça da calçada para melhorar sua visibilidade em relação aos veículos que se
deslocam na faixa carroçável.
Nas entrevistas realizadas com os pós-sexagenários nessa travessia, foi relatado a falta de solidariedade dos
motoristas, pois não cedem a continuidade do seu trajeto em prol da travessia dos que andam a pé. Nos dois
lados do canteiro não há semáforos, nesse caso, o fato colabora para iniciativas de risco, pois os passantes
terão que identificar brexas no fluxo de veículos para realizar a travessia.
Outro aspecto relevante é a presença de um desnível representativo na conexão entre a calçada e o canteiro.
A inclinação da rampa não obedece as normas estabelecidas pela legislação de acessibilidade (Figura 6),os
idosos evitam utilizar a rampa devido a sua inclinação íngrime (TRV. 2.2).
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Figura 6:Obstrução da visibilidade (TRV. 2.1) e inadequações. Iniciativas de risco (A e B) Fonte: autores,
2019.
Travessia 4
A grande concentração de comércios e serviços no entorno da travessia é considerado um fator diferencial,
pois atrai caminhantes em vários horários do dia (Figura 7). Nas entrevistas realizadas, foi possível perceber
que os usuários priorizam o tempo e a menor distância para chegar ao local de destino ao invés de cruzar a
rua no lugar correto.
As condições de circulação dos pedestres, do fluxo de veículos e das vias estabelecem o nível de gravidade e
a existência ou não de conflitos entre passantes e veículos (FARIA, PORTUGAL e BRAGA, 2000), já que a
movimentação no local é intensa devido ao uso do solo e a infraestrutura inadequada da travessia, como sua
largura e falta de semáforos. Estes aspectos induzem a necessidade e a frequência dos cruzamentos, os quais
deveriam proporcionar segurança para o pedestre (FARIA, PORTUGAL e BRAGA, 2000).
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Figura 7:Uso do solo e as travessias TRV 4.1 e 4.2, respectivamente. Fonte: autores, 2019.
Além disso, a ausência de estacionamento privativo nos comércios pode impulsionar o pedestre a cruzar fora
da faixa de segurança, indo ao seu objetivo final pelo trajeto mais curto. Muitas vezes os motoristas com destino
ao comércio estacionam do lado oposto. Isso porque o espaço existente na via destinado aos veículos encontrase ocupado. A localização de um ponto de ônibus próximo do pedestre e distante da travessia também provoca
comportamento de risco. Outros problemas identificados foram: a ausência de semáforos e a falta de
visibilidade causada pela vegetação.
Travessia 8
Considerada importante ponto nodal, a travessia 8, consiste na interseção de vias planejadas com o intuito de
auxiliar na mobilidade e fluidez do trânsito. Apresenta um fluxo intenso de veículos em horários de pico e uma
considerável movimentação de pessoas. Vista como caótica pelos que transitam regularmente e, por
representar um conjunto de travessias, possui problemas diferentes em cada uma. Foi observado pelos
pesquisadores: a falta de semáforos, a presença de piso irregular e obstruções no caminho dos
passantes(Figura 8). Observou-se também que raros motoristas dāo preferência ao pedestre, que, inclusive
idosos, precisam correr para completar a travessia. A falta de sensibilidade dos motoristas com os sexagenários
que esperam para efetuar o cruzamento, foi um fator recorrente relatado pelos idosos entrevistados. Os
momentos de conflito são no início da manhã, meio-dia (horário de liberação da escola próxima), fim da tarde
(devido ao fluxo da padaria) e fim de semana (grande fluxo no Parque da Baronesa).
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Figura 8:Obstruções e inadequações na travessia (TRV 8) de pedestres. Fonte: autores, 2019.
CONCLUSÕES
A reestruturação do espaço público, realizada com altos investimentos, ainda apresenta problemas aos idosos
e demais pedestres. Torna-seapropriado incentivar uma mudança com o intuito de colocar os pedestresem
primeiro lugar, especialmente os idosos, devido às restrições causadas pelo envelhecimento.É necessario que
estudos evidenciem a importância dos elementos que compõem as vias e suas particularidades, assim como
compreender a dinâmica de cada lugar para garantir e incentivar travessias seguras, confortáveis e eficientes.
Este estudo pode colaborar para que melhorias sejam implementadas nas vias já requalificadas, como
evidenciar os aspectos que deverão ser trabalhados no comportamento dos usuários através de programas
específicos de segurança para os pedestres, principalmente o usuário idoso.
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INTRODUÇÃO
Este artigo busca fazer uma reflexão acerca da acessibilidade no centro da cidade de Santa Maria. Através do
estudo dos conceitos relacionados à acessibilidade e da análise de como ocorre a utilização dos espaços, será
possível compreender as dificuldades do meio, sob a ótica dos usuários. Existem muitas mudanças que
acompanham o envelhecimento das pessoas, “sejam físicas, psicológica, econômica ou mesmo quanto sua
valorização perante a sociedade”(DORNELES, Vanessa Goulart. 2006). Essas alterações acabam por
influenciar a interação do idoso com o ambiente e com outras pessoas (DORNELES, Vanessa Goulart. 2006).
Assim, pensar a acessibilidade dos espaços urbanos é garantir uma cidade saudável que inclua as
necessidades que surgem através do envelhecimento da população, fornecendo ambientes que garantam a
saúde física, emocional e o envelhecimento ativo da população idosa. Esse diagnóstico poderá, futuramente,
contribuir para a melhoria do espaço sob o aspecto da acessibilidade, pois mostrará quais são as
potencialidades e as fraquezas do local em questão com relação à acessibilidade. Assim, os próximos projetos
poderão levar esses aspectos em consideração no momento de conceber espaços melhores para a população.
REFERENCIAL TEÓRICO
A fundamentação teórica para produção desse estudo, tem como base o espaço urbano de caráter público, a
acessibilidade universal, a apropriação de diferentes usuários a esse espaço e as necessidades espaciais das
pessoas que ficam mais evidentes ainda com os processos de envelhecimento da população brasileira.
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Os espaços abertos ou livres são, no contexto urbano, todos aqueles espaços sem edificação que são
destinados ao lazer ou ao deslocamento das pessoas, como as ruas, praças, largos, pátios, quintais, parques,
jardins etc. (MACEDO, Silvio, 1995)
“Os espaços livres exercem importante papel na sociedade contemporânea. Eles possuem função
social (à medida que proporcionam encontro e lazer e promovem a socialização dos indivíduos); função
organizacional (organizam a infraestrutura da cidade e configuram o desenho urbano); função ecológica
(estruturam áreas de proteção ambiental) e função cultural (já que fortalecem a identidade local)” (BINS
ELY, SOUZA, DORNELES, ZOCCOLI, KOELZER, WAN-DALL).
Os espaços públicos (praças e ruas) devem ser democráticos e ter a sua utilização garantida por todas as
pessoas. Dessa forma, é importante pensar a acessibilidade espacial e o desenho universal destes.
Existem quatro componentes a serem considerados para a acessibilidade. São estes a orientação, a
comunicação, o deslocamento e o uso. A orientação permite aos “indivíduos reconhecer a identidade e as
funções dos espaços” (DISCHINGER, 2006, p. 29). A comunicação se refere à relação entre usuários ou à
obtenção de informações através de equipamentos existentes no local. O deslocamento é a “possibilidade de
qualquer pessoa poder movimentar-se ao longo de percursos horizontais e verticais” (DISCHINGER, 2006, p.
30). E o uso corresponde à participação e utilização de atividades e equipamentos, respectivamente, no local.
(DISCHINGER, 2006)
ESTUDO DE CASO E MÉTODOS
O estudo de caso refere-se aos espaços abertos da cidade de Santa Maria (Rio Grande do Sul, Brasil),
especificamente no calçadão da cidade e suas áreas adjacentes de grande valor histórico e comercial – Praça
Saldanha Marinho, Segunda e Terceira quadras da Rua Doutor Bozzano e Praça Saturnino de Brito (figura 1),
as quais concentram grande fluxo de pessoas no cotidiano e, na busca de garantir acesso com inclusão nesta
área, viu-se necessário uma avaliação física do local e de suas atuais condições de acessibilidade.
Para a avaliação física do local, optou-se pela utilização de três metodologias com auxílio dos usuários, a fim
de compreender de forma sucinta suas reais necessidades no espaço público de Santa Maria. As metodologias
utilizadas foram: o inventário ambiental, a fim de reconhecer os elementos existentes que proporcionam ou não
acessibilidade; entrevistas, a fim de compreender as necessidades e desejos dos usuários frequentes e
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ocasionais; e, passeios acompanhados com pessoas com alguma deficiência ou limitação, a fim de perceber
suas dificuldades reais no espaço.

Figura 1:Imagem aérea da área de estudo (Praça Saldanha Marinho, Calçadão, duas quadras da Rua Doutor
Bozzano e Praça Saturnino de Brito). Fonte: SILVA, Maria Luísa S. da, 2019.
A primeira metodologia, o inventário ambiental, teve sua base em Fichas de Inventário Ambiental, elaboradas
por Mendonça et. All (2006), as quais possuem quatro eixos de avaliação (estético-compositivo, técnicoconstrutivo, contextuais ambientais e, pragmáticos ambientais), sendo condicionados e reestruturados de
acordo com as necessidades do espaço público avaliado, a fim de permitir uma avaliação técnica quantitativa
e qualitativa.
A segunda metodologia, as entrevistas, consistiram em 8 questões, referentes aos espaços da pesquisa, tendo
duração média de 5 minutos. Elas serviram para dar embasamento para o questionário e realizar uma pesquisa
qualitativa desses espaços. Foram entrevistadas 33 pessoas e, após, foram gerados gráficos para saber a
frequência e relevância de suas respostas.
O terceiro método utilizado foi o passeio acompanhado. Este, baseia-se em observar uma pessoa utilizando
espaços pré-determinados dentro da área de estudo, a fim de visualizar suas decisões e, compreender, quais
dificuldades e facilidades encontradas para exercer essas atividades (DISCHINGER, 2000).
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Nesse método, foram realizados quatro passeios, com uma pessoa em cadeira de rodas, uma pessoa surdomudo, uma pessoa cega e um idoso. Nestes passeios foram propostas sete atividades diluídas no perímetro
de estudo, exemplificado na ficha de acompanhamento abaixo, que mostra o percurso, e numera os ambientes
ou equipamentos que deveriam ser utilizados durante os passeios acompanhados (ver figura 2).
RESULTADOS
Para compreensão do espaço e o aprofundamento no estudo da relação entre os usuários, suas necessidades
e anseios e, os espaços públicos abertos da cidade de Santa Maria, em especial o objeto de estudo da área
central delimitada, realizou-se a análise dos itens metodológicos.
No primeiro, o inventário ambiental, de forma sucinta e geral, notou-se a irregularidade de materialidade de piso
e pouca conservação do mesmo, criando espaços que não permitem fluidez na locomoção, com excessivas
barreiras; pouca ou inexistente sinalização inclusiva; rampas de entrada em passeios sem as mínimas
condições de uso adequado; pouco ou inexistente sombreamento natural; pouco ou inexistente mobiliário
adequado e inclusivo; áreas inseguras de uso por massificação de vandalismo e pela perca do pertencimento
local; falta de infraestrutura de apoio básica, como banheiros e bebedouros.
Na segunda metodologia, as entrevistas, percebeu-se repetições nas falas de exemplificações de problemas
locais, como a pouca visibilidade entre diferentes pontos, por sinalização confusa ou veículos estacionados nas
vias que bloqueiam a visão; as más condições de piso, com suas irregularidades e barreiras, ausência de
infraestrutura de apoio básica e mobiliários de uso não inclusivos e ergonômicos; excesso de poluição sonora
e poucos espaços que estimulem a interação humana.
Nos passeios acompanhados, foi possível perceber, através da experiência assistida, que há carência em
sinalização, as quais são confusas ou inexistentes, há muitas barreiras e grande fluxo de pessoas, o que pode
dificultar uma caminhada mais rápida.
Na galeria Chami não há acessibilidade, havendo uma rampa com inclinação extremamente acentuada e
escadas, dificultando o acesso à cafeteria. Além disso, não há piso tátil ou contraste de cor, nem sinalização
adequada desses espaços. Também, foi exposta a dificuldade da visualização, pela falta de iluminação e ao
desenho do piso, que embaralha a vista.
Na rua Doutor Bozzano, há muitos obstáculos próximos ao meio fio e, como há muito movimento de pedestres
e as calçadas são estreitas, a locomoção sem paradas é dificultada.
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Figura 2: Roteiro do passeio acompanhado. Fonte: FREITAS, Mariana M. de, 2019.
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Figura 3:Como o passeio é estreito, os equipamentos que deveriam estar em uma faixa de serviço acabam
por se tornar obstáculos. Fonte: SILVA, Maria Luísa S. da, 2019.

Figura 4: O piso da galeria Chammi possui um desenho que dificulta o entendimento do espaço. Fonte:
OSVALD, Camila Eleuterio, 2019.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A acessibilidade é importante para que se possa promover uma cidade com direitos iguais a todas as pessoas,
além de garantir um espaço para interação com o ambiente, permitindo a identificação com o mesmo. Ao
pensar-se em acessibilidade, leva-se em consideração pessoas com deficiências físicas, porém, é preciso
considerar, também, que as pessoas envelhecem, e, ao envelhecerem, surgem outras restrições, que as
cidades precisam dar conta.
Desta forma, ao avaliar espaços urbanos sob a ótica da acessibilidade e do desenho universal para todas as
pessoas, tem-se um diagnóstico para pensar como melhorar estes espaços e assim torná-los mais apropriáveis
para todos. Uma cidade pensada para as pessoas permite um envelhecimento sadio e com plena participação
de idosos na sociedade.
Vale ressaltar, ainda, que boa parte dos problemas encontrados com a metodologia adotada, para serem
solucionados ou amenizados, demandam políticas públicas e educacionais. A presença de idosos no meio
urbano não é mais uma excepcionalidade, assim, é preciso pensar a acessibilidade para promover a sua plena
participação na sociedade.
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INTRODUÇÃO
Este estudo se desenvolve na área do ambiente e comportamento considerando as necessidades funcionais
de localização e orientação assim como o grau de interação do usuário idoso com o espaço urbano, tendo
como importância a influência do espaço na qualidade de vida deste usuário. De acordo com o Guia Global
Cidade Amiga do Idoso (2008), foi destacado a importância da informação no âmbito do transporte público:
indicação de programas de como utilizar o transporte, as opções de transportes disponíveis, os serviços
ofertados, os horários, frequências e de veículos que possuam acessibilidade. Em consequência da baixa visão
e da necessidade de fácil obtenção de informação, também foram salientadas as questões de legibilidade e
leiturabilidade de textos.
A qualidade de vida pode estar relacionada ao grau de mobilidade que é ofertada ao usuário, sob influência de
questões econômicas, sociais e faixa etária do indivíduo. Portanto, capacidade da pessoa se deslocar, depende
também do acesso aos meios de transporte e de suas necessidades individuais (OLIVEIRA et al., 2012).
Simplificar e oportunizar o deslocamento de idosos é proporcionar o seguimento do processo de produtividade
e vida do usuário ativa na cidade, influenciando na qualidade do envelhecimento. Dessa forma, a velhice não
deve ser associada à incapacidade do indivíduo (FERNANDES, 2000).
Este estudo é parte de uma dissertação de mestrado em Arquitetura e Urbanismo. O objetivo é analisar a
experiência do usuário idoso quanto ao acesso à informação sobre transporte público coletivo nos abrigos de
ônibus.
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METODOLOGIA
Identifica-se este artigo como uma pesquisa fenomenológica e qualitativa, pois, estuda a compreensão e
entendimento do modo como as pessoas vivem cotidianamente. A aplicabilidade do levantamento bibliográfico,
entrevista e estudo de caso, o classifica como exploratório, pois, proporciona uma visão geral, contudo, mais
aproximada, do estudo (GIL, 2008).
A cidade escolhida foi Pelotas/RS com recorte no bairro Centro. Pelotas faz parte de um projeto intitulado
“Place-Making with Older People: Towards Age Friendly Communities”, que estuda o processo de
envelhecimento a partir de diferentes contextos sociais, culturais e urbanos. O objeto de pesquisa consistirá em
um conjunto de abrigos de ônibus situados na rua General Osório, na quadra entre as ruas Marechal Floriano
Peixoto e rua Sete de Setembro.
Para este estudo, foi aplicado o método de entrevista estruturada que se baseia em um roteiro de perguntas
pré definidas para todos os entrevistados, o que possibilita a aplicação em um curto período de tempo, já que
os dezoito entrevistados esperavam seus respectivos ônibus no local.
O roteiro de perguntas das entrevistas foi formulado em concordância com o referencial teórico, onde foi
categorizado em quatro temas, sendo eles: (i) a percepção do idoso no espaço urbano com perguntas
referentes a satisfação, entendimento, concepção sobre o espaço e mobiliário urbano; (ii) a mobilidade urbana,
em que é questionado sobre as condições de deslocamento do usuário; (iii) wayfinding, com questões
relacionadas ao acesso à informação sobre o transporte público e; (iv) caracterização do usuário.
Os parâmetros utilizados para a escolha da faixa etária dos usuários entrevistados são da Organização Mundial
de Saúde, sendo considerados idosos os indivíduos com idade de 60 anos ou mais para os países
subdesenvolvidos e de 65 anos ou mais para países desenvolvidos (OMS, 2008).
O motivo da escolha ocorre por: (i) a rua General Osório ser uma via coletora e requalificada da cidade; (ii)
maior concentração de linhas de ônibus e horários; (iii) identificação de um grande número de usuários no local
diariamente; (iv) são os novos modelos de abrigos recentemente inseridos pela prefeitura e; (v) ausência de
sinalização com informações sobre o transporte público coletivo.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com as respostas obtidas relacionadas a mobilidade urbana, os resultados indicam o frequente uso
do transporte público coletivo no cotidiano do usuário idoso. Os objetivos das viagens demonstram a vida ativa
desses usuários, como as idas ao centro, mercado, farmácia, banco, médico, visitar amigos, ajudar filhos e
netos e também trabalhar. O uso deste modal está relacionado muitas vezes com a única possibilidade de
locomoção deste usuário, pois, os usuários fazem o percurso bairro-centro, com a impossibilidade de fazê-lo a
pé e por sua gratuidade ou baixo custo.
Dificuldade também encontrada pela usuária 4 (75 anos, moradora de Turuçu), que necessita caminhar 7 km
até alcançar um abrigo de ônibus e somada à falta de informação dos horários de ônibus, gera desconforto e
desestímulo no uso do serviço.
Segundo Dorneles (2006), a percepção e satisfação do usuário idoso em relação ao espaço urbano pode ser
dividida em três relevantes aspectos como: (i) necessidades físicas, quando o usuário requer espaços
projetados para seu uso, com garantia de conforto e segurança; este caso, o ambiente deve ser atrativo e
oferecer acessibilidade para a realização de atividades rotineiras, (ii) necessidades informativas, estando
diretamente relacionada ao acesso à informação oferecido aos idosos para se orientar em um determinado
espaço, (iii) necessidades sociais, ligadas à promoção da interação dos idosos com o ambiente em que se
encontram.
A percepção e a satisfação do usuário sobre o espaço urbano também é avaliada nesse estudo a partir da
relação do usuário com o mobiliário urbano, o abrigo de ônibus. Os entrevistados, em maioria, demonstram boa
aceitação sobre a aquisição dos novos abrigos de ônibus, relatam serem esteticamente agradáveis, contribuem
para a boa imagem das vias e que são mobiliários de grande utilidade a população da cidade.
Os novos abrigos possuem 5,00 x 2,00 metros de largura, são produzidos em estrutura metálica galvanizada e
vidro transparente temperado de 8 milímetros de espessura, apresentam o mesmo tipo de vidro no teto, embora
jateado.
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Figura 1: Abrigo de ônibus da rua General Osório. (Fonte: Acervo da autora, 2018)
O principal problema apontado pelos entrevistados é em relação ao tipo de material utilizado nos abrigos, o
vidro. Este material permite a passagem de raios solares, e consequentemente não protege os usuários e
contribui para o aquecimento no interior do mobiliário no período com maior incidência do sol, tornando
desagradável a permanência no abrigo. Além disso, os idosos temem que a falta de segurança na cidade
permita que vândalos danifiquem os mobiliários e por tratar-se de um fechamento frágil, caso danificado,
representa perigo para usuários que possuem diminuição da função visual, recorrente entre os idosos.
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O envelhecimento implica também com o convívio de doenças próprias do avanço da idade, entre elas a
redução de mobilidade. Os idosos necessitam de um meio social que lhes ofereçam apoio para superar as
mudanças físicas e sociais que são consequências do envelhecimento, e este processo tem seguimento por
toda a vida e a capacitação é o fator-chave para um ambiente amigo do idoso (OMS, 2008; IPEA, 2007).
Isso pôde ser observado com os pontos positivos apontados pelos entrevistados sobre a inserção de bancos e
a cobertura, pois, permite descanso para o usuário enquanto aguarda o ônibus e o protege contra chuvas.
Quanto ao acesso à informação, os entrevistados demonstram-se habituados ao sistema de transporte público
coletivo devido a frequência do uso. A consequência disso é o conhecimento sobre linhas, horários e trajetos
dos ônibus que utilizam e nos casos de desconhecimento, a forma mais comum entre os entrevistados são de
obter a informação a partir de conversas com os funcionários do transporte.
Um terço dos entrevistados utilizam da internet através de redes sociais e aplicativos, os demais ligam para a
empresa, escutam no rádio ou ainda possuem os folhetos fornecidos pela empresa antes do consórcio, para o
conhecimento prévio sobre os ônibus. Majoritariamente, a informação que os idosos mais sentem falta nesta
entrevista foi sobre os horários dos ônibus, sendo somente dois entrevistados que procuram informação sobre
trajetos e linhas. Observemos a falas:
[...] O meu é sempre o mesmo trajeto, Bom Jesus direita, só o problema é o horário, que eu nunca sei.
Aí fico horas na parada. Usuária 8, aposentada, 83 anos, moradora Pelotas desde que nasceu.
Em virtude de não haver sinalização urbana apoiada nos conceitos wayfinding e voltada para o usuário do
transporte público coletivo na cidade contendo informações sobre linhas, trajetos e horários dos veículos nos
abrigos, foi inserido a pergunta que indaga sobre a aceitação de uma sinalização com estes requisitos e sobre
o impacto que isto lhes causaria. O usuário tende a perceber e organizar seu ambiente e o uso de dispositivos
de sinalização, baseado em wayfinding, tende a suprir a demanda informacional. Um sistema de orientação é
capaz de transmitir confiança, segurança, maior produtividade e menor desgaste de tempo no processo de
entendimento. Seu mau planejamento pode resultar em um agravamento do problema da orientação e
localização do usuário. Experiências de estar perdido e desorientado refletem-se diretamente na relação do
usuário com o ambiente (ARTHUR; PASSINI, 1992).
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Observe a seguinte fala:
[...] Seria interessante né? A gente olharia, "bom eu tenho tantos minutos, tantas horas pra fazer o que
eu quero no centro". Usuária 15, aposentada, 67 anos, mora em Pelotas desde que nasceu.
A maioria dos entrevistados demonstrou interesse e reconhecimento da utilidade da sinalização urbana como
um provedor de informação prévia do transporte público coletivo da cidade e também sobre a possibilidade de
adquiri-la de forma autônoma, com isso a motivação sobre usar mais o transporte público local já que informado.
CONCLUSÕES
Os idosos entrevistados demonstram serem ativos e independentes no que tange ao desenvolvimento das
práticas de locomoção por transporte público coletivo. Logo, o acesso a este modal possibilita independência
no deslocamento e as boas condições dos abrigos são fatores significativos para a permanência dos usuários
no local.
A frequente utilização do transporte faz com que o usuário tenha prévio conhecimento sobre o funcionamento,
por motivos de repetição e pregnância. Portanto, informações sobre linhas e trajetos não são muito comuns
nas indagações dos idosos sobre os ônibus e sim sobre os horários e periodicidade, já que não há possibilidade
de memorizá-los em sua totalidade. A presença dessa informação nas paradas de ônibus contribuiria para um
uso mais eficaz do sistema de transporte público para os usuários idosos, bem como para a população, em
geral. O que diferencia o usuário idoso é a sua necessidade de abrigo e descanso, o que a proposta atual de
paradas de ônibus em Pelotas está proporcionando.
O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional é um fenômeno multidimensional, sendo objeto de estudo de diferentes áreas
do saber. Este trabalho, fruto de uma pesquisa mais ampla realizada na Área do Planejamento Urbano e
Regional, busca apreender o fenômeno do envelhecimento através do acesso à moradia. Esta é a porta de
entrada para alcançar o objetivo de delinear e ilustrar possíveis nexos entre a habitação e a saúde. O caso
estudado é o do Conjunto Habitacional Vila dos Idosos componente do Programa Municipal de Locação Social
da Prefeitura de São Paulo.
Se o envelhecimento populacional é um fenômeno evidente e objeto de estudos de diversas áreas, ainda tem
sido pouco aprofundado na Área do Planejamento Urbano e Regional. As cidades brasileiras, em geral, e São
Paulo, em especial, são palco de grandes disparidades sociais e que também apresentam feições territoriais.
Uma das grandes disparidades de nossa sociedade é a do acesso à moradia. O programa de locação social
na cidade de São Paulo é uma opção de atendimento habitacional para a população idosa que recebe,
atualmente, até três salários-mínimos mensais. Das 903 Unidades Habitacionais (UHs) que o Programa
Municipal de Locação Social disponibiliza, 145 UHs encontram-se na Vila dos Idosos. Parte das unidades dos
outros conjuntos também atendem alguns outros idosos.
METODOLOGIA
Para que possíveis nexos entre a habitação e a saúde pudessem ser delineados e ilustrados, realizamos uma
Avaliação de Impacto à Saúde (AIS). A AIS pode ser entendida como a combinação de procedimentos, métodos
e ferramentas pelas quais uma política pública, programa ou projeto podem ser avaliados frente à possíveis
impactos e efeitos à saúde das populações atendidas (EUROPEAN CENTRE FOR HEALTH POLICY, 1999). A
AIS realizada na Vila dos Idosos contou com as etapas de Triagem, Escopo, Levantamento de dados e
Avaliação dos dados.
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A etapa de triagem foi realizada quando da escolha do estudo de caso, a Vila dos Idosos. A fase de escopo foi
onde identificamos os possíveis efeitos e impactos à saúde do programa avaliado. Os efeitos diretos e indiretos
do atendimento habitacional na Vila dos Idosos e seus impactos à saúde foram ilustrados em quatro modelos
causais.Cada modelo causal representando uma grande dimensão de como a habitação afetaria a saúde das
pessoas (NATIONAL CENTER FOR HEALTHY HOUSING, 2016).
Para as etapas de levantamento e avaliação dos dados, entrevistas semiestruturadas foram realizadas com
cinco informantes-chave e dez pessoas idosas residentes da Vila dos Idosos. As informantes-chave
representaram diferentes áreas ligadas ao envelhecimento. Já as pessoas idosas residentes na Vila dos Idosos
tem em comum o fato de lá residirem desde sua inauguração, em 2004. É relevante mencionar que o trabalho
atendeu à Resolução 466/2012 tendo sido aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa da UFABC sob o número
do parecer 2.903.155 CAAE 90854218.0.0000.5594.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com base em uma ampla revisão de Avaliações de Impacto à Saúde a habitação afetaria a saúde das
populações através de quatro grandes dimensões: a da qualidade da habitação, a da localização da habitação,
a dos aspectos da comunidade onde se habita e, por fim, a acessibilidade socioeconômica para o acesso à
moradia (NCFHH, 2016). Para cada uma das dimensões, confeccionamos um modelo causal com possíveis
efeitos diretos e indiretos à saúde das populações.
A dimensão da qualidade da habitação foca em como as características físicas, as manutenções do imóvels e
exposição à riscos biológicos, químicos e físicos afetam a saúde das populações. Já a dimensão localização
está relacionada aos fatores do ambiente construído próximo à moradia e do acesso aos serviços,
equipamentos, oportunidades, etc. Aspectos comunitários é a dimensão que assimila fatores e mecanismos,
no âmbito coletivo, que podem promover ou privar a saíde das populações. Por fim, a dimensão da
acessibilidade socioeconômica está preocupada com a habilidade das populações em adquirir e manter uma
habitação adequada e como os custos desta habitação afetam a capacidade de alcançar outras necessidades
básicas.
Os modelos causais apresentam cada uma das dimensões em termos de possíveis efeitos diretos à saúde,
seguidos por efeitos indiretos, respectivamente primeiras e segundas colunas do modelo causal. Apesar de
apresentadas em modelos causais particulares, as dimensões se dão interrelacionadas ao longo do curso da
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vida, servem portanto de ilustração para possíveis impactos à saúde, expostos na última coluna dos modelos.
Por esta razão, alguns dos possíveis efeitos e impactos à saúde repetem-se em outras dimensões.

Figura 1: Modelo causal qualidade da habitação. Fonte: Autor, 2019.
Em relação à qualidade da habitação (Figura 1), alguns efeitos diretos e indiretos são: as propriedades térmicas,
acústicas e de ventilação que ocasionariam uma maior exposição à ambientes úmidos, ao barulho e ruídos,
assim como alterariam a qualidade do ar interno. A ventilação adequada dos ambientes inibe a exposição ao
material particulado (PM) e outros que geram diferentes efeitos à saúde como a asma, neoplasias e questões
neurológicas (KRZYANOWSKI, QUACKENBOSS, LEBOWITZ, 1990). Os materiais usados na construção da
habitação e as condições estruturais também são relevantes em relação à possíveis exposições, como o
amianto, à roedores ou aos riscos de quedas e acidentes (MANGRAM et al, 2016; BURNS e KAKARA, 2018).
Em relação à localização da habitação (Figura 2), a inserção territorial garantiria uma maior ou menor
segregação e mobilidade. Os deslocamentos diários, apesar de não serem custosos para as pessoas idosas,
são limitados pela localização destas em relação ao acesso à serviços, equipamentos e oportunidades
(LIPMAN, 2006). A proximidade da vizinhança a oportunidades de emprego e renda, aos equipamentos de
saúde e áreas verdes, entre outros aspectos, também impactariam na saúde destas populações. A vida em
locais inseguros pode levar à morte por causas externas e impedir o envelhecimento (LEGAL AID
FOUNDATION OF LOS ANGELES AND HUMAN IMPACT PARTNERS, 2013), por outro lado, a presença ou
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acesso em distâncias caminháveis a parques e áreas verdes contribuem para a prática de atividade físicas,
promovem maior coesão comunitária e aumentam o capital social local (MACINTYRE, 2007).

Figura 2: Modelo causal localização da habitação. Fonte: Autor, 2019.
A inserção comunitária (Figura 3) também impacta diretamente a saúde das populações. Entre os mecanismos
para tal, estão a estigmatização territorial, as maiores ou menores possibilidades de participação políticas e as
redes comunitárias de suporte. A concentração da pobreza, a composição socioeconômica, o desemprego, a
estabilidade residencial, as relações locais e regras tácitas, entre outros elementos relacionados à esta
dimensão também promovem efeitos à saúde ao longo do curso de vida (JENCKS, MAYER, 1990; SAMPSON,
MORENOFF, GANNON-ROWLEY, 2002). A estigmatização territorial pode expor as pessoas à maior violência,
causar maior isolamento social e afetar o acesso à serviços e oportunidades (BHATIA, GUZMAN, 2004). A
participação política na comunidade pode alterar o acesso a recursos, o capital social e o senso de controle
das populações. As redes de suporte, por sua vez, garantiriam laços de solidariedade, suporte emocional e
instrumental às pessoas, podendo, inclusive, aumentar a longevidade das pessoas que contam com uma rede
de apoio (BRUNNER, 1997; STEPTOE et al., 2015).
A última dimensão, a da acessibilidade socioeconômica (Figura 4) aponta para como os custos para acessar a
moradia podem impactar a saúde das pessoas. Acessar a moradia dentro de um orçamento restrito, pode
implicar na mudança de vizinhança e perda das respectivas redes de suporte. Para arcar com os custos de
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moradia, muitas famílias realizam trocas orçamentárias diminuindo a renda disponível para necessidades como
tratamentos medicamentosos e alterações na dieta familiar. A sobrepopulação, oriunda da agregação de novos
membros à moradia, além de facilitar a proliferação de doenças, diminui a privacidade dos indivíduos da casa
(POLLACK, GRIFFIN, LYNCH, 2010). No caso das pessoas idosas, em especial, a sobrepopulação, além de
não combater o isolamento social pode expor a pessoa idosa à violência e outros abusos.

Figura 3: Modelo causal aspectos comunitários da habitação. Fonte: Autor, 2019.

Figura 4: Modelo causal acessibilidade socioeconômica da habitação. Fonte: Autor, 2019.
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CONCLUSÕES
O objetivo central deste trabalho foi delinear e ilustrar possíveis efeitos e impactos à saúde das populações
idosas atendidas habitacionalmente na Vila dos Idosos. Por meio de uma Avaliação de Impacto à Saúde que
teve como objeto de estudo o Conjunto Habitacional, foram elencados possíveis impactos e efeitos à saúde em
quatro dimensões distintas, porém complementares. De cada uma destas dimensões, modelos causais foram
confeccionados a fim de ilustrar estes possíveis impactos e efeitos à saúde.
É notável, por meio dos modelos causais, que o atendimento habitacional por meio do Programa Municipal de
Locação Social possibilita ganhos à saúde das populações idosas atendidas, assim como minora riscos e
exposições à aspectos que poderiam ser considerados nocivos. Com o envelhecimento populacional como um
fenômeno cada vez mais abrangente, faz-se necessário pensar em formas alternativas de acesso à habitação
que não sejam, necessariamente, pelo crédito imobiliário. Para as populações idosas, em especial, o crédito
imobiliário é uma possibilidade restrita tanto em termos de renda quanto dos riscos e questões oriundas de um
contrato de longo prazo. Assim, a locação social promoveria ganhos à saúde das populações, em diversas
dimensões para além do simples acesso à moradia.
A experiência da Vila dos Idosos sugere que o atendimento habitacional pela locação social, além de
financeiramente viável, permitiria também a manutenção de padrões básicos de qualidade de vida, como o
acesso à alimentos frescos e de qualidade, aos serviços de saúde e assistência social, entre outros aspectos.
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INTRODUÇÃO
A saúde do idoso está relacionada com a sua funcionalidade global, definida como a capacidade de gerir a
própria vida ou cuidar de si próprio, mesmo na presença de doenças (MORAES et al., 2010). Múltiplos fatores
constituem um desafio para que idosos vivam de forma independente, com autonomia e qualidade de vida
(NASCIMENTO; TAVARES, 2016). Dentre eles destaca-se a instabilidade postural, considerada uma das
grandes síndromes geriátricas e principal motivo de queda na população idosa (MORAES et al.,
2010).Considerada um importante risco nesta fase da vida, as quedas (SIQUEIRA et al.,2011) têm repercussão
social e na situação de saúde, causando incapacidade, imobilidade, internações, morbidades e inclusive, o
óbito (MORAES et al., 2010). Além disso, o medo de cair novamente é uma complicação frequente da queda e
pode ser um impeditivo para deambular normalmente, deixando o idoso restrito ao leito ou à cadeira, reduzindo
seu condicionamento físico (MORAES et al., 2010) e atividades sociais e de lazer. As quedas em idosos
também são decorrentes de fatores extrínsecos, dentre eles os calçados inapropriados e ambientes inseguros
devido à presença de escadas, pisos irregulares, tapetes e ausência de corrimão/barras, piso antiderrapante e
iluminação (BUENO-CAVANILLAS et al., 2000; AMBROSE et al., 2013; GASPAROTO et al., 2014; SHARIF et
al., 2014).Neste sentido é fundamental conhecer as condições prévias as quedas, como elas ocorrem, presença
de morbidades e suas consequências (MORAES et al., 2010), da mesma importância identificar o contexto
social do idoso, e a presença de inequidades em saúde. Assim, o objetivo do estudo é caracterizar as quedas
em idosos no município de Bagé, Rio Grande do Sul, conforme fatores socioeconômicos.
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METODOLOGIA
Trata-se de um estudo transversal de base populacional realizado com idosos de 60 anos ou mais de idade
residentes da zona urbana do município de Bagé, Rio Grande do Sul, Brasil. A coleta de dados foi realizada no
período de setembro de 2016 a agosto de 2017 e refere-se ao segundo ciclo do estudo de coorte “Saúde do
Idoso Gaúcho de Bagé” (SIGa-Bagé), em que foram entrevistados 757 idosos. Esta amostra foi constituída a
partir dos 1.593 idosos que participaram do estudo de linha de base em 2008 e foram entrevistados em
2016/17.Destes, teve-se 22 perdas pelo aparelho de coleta de dados Personal Digital Assistant (PDA). O
desfecho foi respondido por 733 idosos e avaliado a partir das seguintes perguntas: O(A) Sr(a) caiu alguma vez
desde 2009 até agora? Se sim, quantas vezes? Onde ocorreu a última queda? Como ocorreu a última queda?
Em decorrência de alguma destas quedas, fraturou/quebrou alguma parte do corpo? Se sim, qual parte do
corpo? As variáveis independentes foram classificação socioeconômica, analisada conforme critérios da
Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa 2015 (BRASIL, 2015) e estratificada em A/B, C e D/E (dos
mais ricos para os mais pobres, respectivamente) e nível de escolaridade, categorizada em anos de estudo:
nenhum, um a sete anos de estudo e oito ou mais. As variáveis qualitativas foram expressas em frequências
absolutas e relativas com respectivo Intervalo de Confiança (IC) de 95% e as variáveis quantitativas em médias
e desvio padrão (DP). Para as comparações de proporções foi aplicado o teste Qui-quadrado. Foi verificada a
relação entre a ocorrência de quedas e os fatores socioeconômicos utilizando-se da regressão linear. Para isso
foram excluídos os outliers da variável de desfecho: número de quedas maior que cinco (n=41) e os outliers da
variável idade: acima de 92 anos (n=20), na tentativa de normalizar os dados. O estudo foi submetido e
aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Pelotas.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Entre os participantes do estudo, 480 (65,3%) são do sexo feminino, com média de idade de 77,2 anos
(DP=6,5), mínima 68 e máxima 103 anos. Em relação a classificação socioeconômica, 46,1% pertencem ao
extrato D/E, 39,3% da classe C e 14,6% da classe A/B; 23,2% não possuem escolaridade, 54,6% possuem 1 a
7 anos de estudo e 22,2% possuem 8 anos ou mais. No período de 2009 a 2016/17, metade dos idosos
entrevistados haviam sofrido alguma queda, com maior prevalência entre as mulheres (Tabela 1). Estudos
nacionais encontraram uma prevalência em torno 28% no ano anterior à entrevista (SIQUEIRA et al., 2011;
NASCIMENTO; TAVARES, 2016); e estudos internacionais encontraram prevalência de 28% (GALE et al.,
2016) e 50% (SHARIF et al, 2018) nos dois anos anteriores à entrevista, sendo o período de investigação do
evento um fator limitador para comparação. Ao considerar a prevalência por sexo, os resultados são
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consistentes com evidências nacionais e internacionais (SIQUEIRA et al., 2011; NASCIMENTO; TAVARES,
2016; GALE et al., 2016; SHARIF et al., 2018), sendo maior entre o sexo feminino. Metade dos idosos tiveram
quedas recorrentes, corroborando com estudo realizado na zona urbana de Uberaba, Minas Gerais
(NASCIMENTO; TAVARES, 2016) e com estudo nacional (SIQUEIRA et al., 2011). As quedas recorrentes
também foram mais prevalentes entre as mulheres em comparação aos homens. A maior longevidade feminina
pode ser uma das explicações, em que há um aumento da proporção de idosas expostas ao evento
(NASCIMENTO; TAVARES, 2016) e em idade mais avançada, sendo a idade um importante fator de risco para
quedas (SIQUEIRA et al., 2011; NASCIMENTO; TAVARES, 2016; SHARIF et al., 2018). A elevada prevalência
entre as mulheres também pode ser consequência do declínio da massa óssea que ocorre mais rápido em
comparação aos homens, principalmente após menopausa (SHARIF et al., 2018); e a presença de sarcopenia
que foi associada a maior incidência de quedas em mulheres (LANDI et al., 2012).
Variáveis

Total

Masculino

Feminino

n (%)

n (%)

n (%)

Quedas desde 2009

Valor-p*
<0,001

Não

364 (49,7)

156 (61,4)

208 (43,4)

Sim

369 (50,3)

98 (38,6)

271 (56,6)

Quantidade (369)

0,003

Uma

177 (49,3)

60 (61,2)

117 (44,8)

Duas a três

105 (29,2)

28 (28,6)

77 (29,5)

Quatro ou mais

77 (21,5)

10 (10,2)

67 (25,7)

Local da Queda (334)

0,002

Casa

117 (35,0)

22 (24,7)

95 (38,8)

Rua

104 (31,1)

35 (39,3)

69 (28,2)

Pátio

98 (29,3)

23 (25,8)

75 (30,6)

Outros

15 (4,5)

9 (10,1)

6 (2,5)

Motivo da Queda (334)

0,578

Escorregar

80 (24,0)

18 (20,2)

62 (25,3)

Tropeçar

134 (40,1)

36 (40,5)

98 (40,0)

Outros

120 (35,9)

35 (39,3)

85 (34,7)

Fratura (369)

0,896

Não

292 (79,1)

78 (79,6)

214 (79,0)

Sim

77 (20,9)

20 (20,4)

57 (21,0)

*Qui-quadrado

Tabela 1: Caracterização de quedas entre os idosos ocorridas entre 2009 e 2016/17, estratificado por sexo.
Bagé, RS, 2016/17.
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A maioria das quedas ocorreram em casa, incluindo banheiro, cozinha, quarto, sala, escada dentro ou saída de
casa, varanda e corredor, e com maior prevalência entre o sexo feminino. O segundo lugar mais frequente foi
a rua, incluindo calçadas, com maior prevalência entre o sexo masculino. Em relação ao motivo da queda,
64,1% ocorreu por escorregar ou tropeçar. Ao verificar o motivo da queda por local de ocorrência, os resultados
foram semelhantes: em casa 25,6% escorregaram e 23,1% tropeçaram; na rua 51,9% tropeçaram 22,1%
escorregaram; e no pátio de casa, 49,0% tropeçaram e 24,5% escorregaram. Estes resultados referentes ao
motivo da queda evidenciam a presença de barreiras ambientais e habitacionais, encontrados também como
causadores de quedas em outros estudos (BUENO-CAVANILLAS et al., 2000; SHARIF et al., 2014). São
necessárias ações educativas que abordem os fatores de risco presentes no ambiente doméstico e formas
mais seguras de a idosa desempenhar suas atividades diárias (NASCIMENTO; TAVARES, 2016). Além da
reorganização do ambiente doméstico, são necessários investimentos em planejamento urbano, de modo a
adequar estes espaços às necessidades desta população (SIQUEIRA et al., 2011). Vale ressaltar que, muitas
vezes, as quedas não são relatadas pelo idoso ou por familiares por entenderem ser um evento normal do
envelhecimento e, consequentemente, possuem dificuldades para reconhecer os seus fatores de risco
(GASPAROTO et al., 2014).Decorrente das quedas, 20,8% dos idosos sofreram alguma fratura, sendo mais
frequente a fratura de braço, seguido por coxa/fêmur. Prevalência semelhante foi encontrada em estudo
internacional (SHARIF et al., 2014) e inferior ao estudo nacional (SIQUEIRA et al., 2011). As fraturas em idosos,
especialmente as de fêmur, destacam-se pela elevada morbimortalidade entre os idosos (MORAES et al.,
2010). Os resultados seguintes mostram que existe uma tendência de aumento do número de quedas com o
avançar da idade em idosos mais pobres (Figura 1) e entre idosos com nenhuma escolaridade (Figura 2). No
entanto, não existe uma diferença estatisticamente significativa. Estudo realizado com idosos nos Emirados
Árabes encontrou maior prevalência de quedas entre aqueles sem ou com pouca escolaridade (SHARIF et al.,
2014). Outro, realizado nos Estados Unidos, encontrou maior escore para risco de quedas entre os idosos com
baixa renda comparado com alta renda (ELLIS et al., 2012). Da mesma forma, em estudo nacional a tendência
de associação com classificação socioeconômica persistiu, sendo maior entre os mais pobres (classificação
D/E) (SIQUEIRA et al., 2011). Essa relação pode ser devido ao acesso limitado aos cuidados em saúde,
medidas preventivas (ELLIS et al., 2012); além de dificuldades financeiras para adequação do ambiente
doméstico; considerando ainda que os mais pobres tendem a morar na periferia da cidade, onde as calçadas
raramente encontram-se em situação adequada, favorecendo a ocorrência de quedas.
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Figura 1: Número de quedas e idade conforme classificação socioeconômica. Bagé, RS, 2016/17.
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Figura 2: Número de quedas e idade conforme nível de escolaridade. Bagé, RS, 2016/17.
CONCLUSÕES
Ressalta-se que, a cada 10 idosos que sofreram quedas, dois tiveram como consequência alguma fratura,
deixando-o vulnerável à limitação funcional, dependência, isolamento social e redução da qualidade de vida.
Os resultados mostram uma alta prevalência de quedas e quedas recorrentes entre a população idosa do
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município de Bagé, problema que merece atenção considerando o impacto negativo na vida do idoso e
familiares. Estes resultados denunciam a presença de barreiras ambientais nas vias urbanas e desafios
habitacionais, destacando a necessidade de ações intersetoriais que englobam planejamento urbano,
reorganização de ambiente domiciliar e atividades educacionais para idosos e seus cuidadores. Nesta
abordagem o contexto socioeconômico dos idosos e cuidadores deve ser considerado, no intuito de promover
atividades na busca da equidade nos desfechos em saúde.
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INTRODUÇÃO
O envelhecimento populacional revela-se um fenômeno observado mundialmente. Paralelamente, ocorrem
mudanças no comportamento da população, como a entrada da mulher no mercado de trabalho, por exemplo,
tornando o cuidado com os idosos na própria moradia ainda mais difícil (GAZZOLA, 2013). Destes fatos
decorrem preocupações relacionadas aos ambientes de moradia, visando torná-los mais adequados às
necessidades dos idosos. As Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPI´s) representam uma
importante alternativa de habitação para essa faixa etária. Apesar dessa importância, as legislações vigentes
que regulamentam as ILPI´s, Resolução da Diretoria Colegiada nº 283 (ANVISA, 2005) e Estatuto do Idoso
(BRASIL, 2003), enfatizam os aspectos físicos, como acessibilidade e abordam de forma superficial os aspectos
subjetivos.
Nessa área existe carência de estudos teóricos e empíricos, com informações quanto aos aspectos subjetivos
do ambiente, de forma que esses locais se tornem mais humanizados e estimulem, assim, o senso de
identidade e familiaridade desses cidadãos com sua moradia (OLIVEIRA, PASIAN E JACQUEMIN, 2001 e
BESTETTI, 2014). Portanto, necessita-se entender como ocorre a relação entre os idosos moradores das ILPI´s
e o ambiente em que vivem e de que forma este ambiente pode contribuir para seu bem-estar. Neste artigo,
buscou-se melhorar o entendimento sobre o que desejam os idosos institucionalizados a respeito de sua
moradia, a partir da percepção de três grupos de usuários na cidade de Pelotas / RS: ILPI de baixa, média e
alta renda.
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Este trabalho tem apoio nos conceitos derivados das teorias da Gerontologia Ambiental, incorporando
ferramentas das áreas das Relações Ambiente- Comportamento e Gerontologia (MACHADO, 2018).
CONCEITOS TEÓRICOS
Dentre as diversas teorias da gerontologia, foi escolhido, para destacar as necessidades subjetivas, o Modelo
Visão Transacional das Pessoas Idosas em seus Ambientes (WAHL e OSWALD, 2010), que leva em
consideração a história de vida dos idosos e relaciona o bem-estar na velhice a dois processos integrados:
pertencimento e agência (Figura 1).

Figura 1: Estrutura conceitual da relação pessoa-ambiente na velhice. Fonte: Wahl; Oswald, 2010. Fonte:
Traduzido e adaptado pela autora, 2017.
No centro dessa estrutura estão dois processos globais responsáveis pela criação das relações pessoaambiente na velhice: a primeira cria sensação de pertencimento e é influenciado pela experiência; o segundo,
denominado agência, é orientado pelo comportamento. O pertencimento reflete um sentimento positivo de
ligação com outras pessoas e com o ambiente, enquanto a agência refere-se ao processo de se tornar um
agente de mudança na própria vida, com comportamentos proativos (WAHL; IWARSSON; OSWALD, 2012).
A sensação de pertencimento envolve a avaliação cognitiva e emocional e a representação mental de
ambientes físicos. Inclui a formação do apego a lugares ao longo do tempo, levando a padrões de significado
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de lugar. A sensação de pertencimento é a orientação cognitiva do indivíduo em relação ao seu próprio passado,
presente e futuro no ambiente (WAHL; OSWALD, 2010).
O processo de agência inclui toda a gama de comportamentos dirigidos a metas relacionadas ao ambiente,
como o processo de cognição e controle percebido sobre o ambiente físico e manejo das demandas e pressões
ambientais (“docilidade”). O processo resulta ou não em proatividade, que inclui aspectos reativos e proativos
de usar, compensar, adaptar, criar e manter locais, especialmente importantes na velhice devido à diminuição
da capacidade funcional e cognitiva e ajuste (WAHL, OSWALD, 2010).
METODOLOGIA
Desenvolveu-se uma pesquisa de campo exploratória, com estudo de caso descritivo, múltiplo e abordagem
metodológica qualitativa. Visando compreender se a condição socioeconômica do morador influencia na
escolha de atributos que gerem bem-estar, optou-se por estabelecer, como objeto de estudo, três Instituições
distintas, que atendiam pessoas de baixa, média e alta renda (ILPI 1, ILPI 2 e ILPI 3, respectivamente).
Para coleta de dados realizaram-se observações comportamentais e entrevistas semiestruturadas. Nas visitas
às instituições, observaram-se as rotinas de funcionamento e a forma como os ambientes eram utilizados pelos
residentes, em especial os ambientes focos do estudo: dormitórios e sala de estar. O registro dessas atividades
foi realizado com anotações e fotografias. Na investigação dos processos de agência e de pertencimento, foi
entrevistado um grupo de 15 idosos institucionalizados, utilizando um roteiro semiestruturado.
O processo de agência foi verificado com base no uso e comportamento nos ambientes, considerando a
possibilidade de locomoção, mudanças e atividades exercidas. Para o processo de pertencimento investigouse os elementos e atributos presentes no ambiente, nas categorias que compõem o Significado de Casa:
aspectos físicos, sociais e pessoais.
A entrevista foi organizada em quatro conjuntos de questões que trataram: 1) do ambiente geral da instituição;
2) e 3) dos ambientes específicos do estudo, dormitório e sala de estar; 4) das atividades exercidas nos
ambientes. O método visual foi introduzido para obter informações sobre a percepção dos idosos, que
evidenciasse seus anseios e necessidades e indicasse o que é possível mudar e/ou melhorar nos ambientes,
já que a bibliografia aponta dificuldade desta faixa etária em expressar desejos quanto ao futuro e conformismo
com a situação atual (SOBRAL, PAIVA, VILLAROUCO, 2016; SOBRAL et al., 2015). O material visual consiste
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em um conjunto de imagens fotográficas de móveis para dormitório, amostras de revestimentos e paleta de
cores.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados são apresentados de acordo com os conceitos discutidos nesta investigação, com foco em
aspectos subjetivos do ambiente: Pertencimento e Agência.
Características do ambiente e o bem-estar
Nas três instituições analisadas, a escolha tanto dos móveis para cama, quanto do criado mudo e roupeiro,
evidenciou a preferência dos entrevistados por madeira em relação ao metal, um material mais aconchegante
e menos frio. Em relação à escolha da poltrona, não houve distinção significativa entre as diferentes ILPI´s. A
maioria preferiu o modelo todo estofado, pelo conforto proporcionado pelo revestimento, braços e altura do
encosto. As escolhas dos móveis nas três instituições são apontadas na Tabela 1.

Tabela 1: Escolhas dos móveis nas três instituições. Fonte: da autora, 2018.
Verificou-se que as características dos ambientes, a partir dos seus elementos e atributos, produzem estímulos
capazes de trazer as mais diversas sensações. Ao utilizá-las de forma adequada, considerando as preferências
dos idosos, notou-se que esses estímulos podem influenciar de forma positiva na sensação de bem-estar. As
entrevistas semiestruturadas revelaram algumas dessas características do ambiente geral: (i) o local mais
agradável geralmente é o preferido; (ii) o local mais desagradável, na maior parte dos casos, está ligado à
convivência com idosos com comprometimento cognitivo; (iii) os idosos, em sua maioria, consideram os móveis
confortáveis e gostam de suas camas; (iv) avaliam adequada a iluminação natural.
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Personalização e a sensação de pertencimento
Na amostra dos tecidos para estofados da sala de estar, entre as três opções apresentadas (couro sintético,
impermeável à base de algodão e camurça sintética), a maioria, nas três ILPI´s, preferiu o sintético pela
facilidade de manutenção. Alguns demonstraram preocupação com a higiene, referindo-se ao escape de urina,
comum em idosos. Embora tenham escolhido os revestimentos por ordem de preferência, complementaram
suas falas com expressões como, "mas aqui não pode...".
A maioria evidenciou a vontade de que as paredes do quarto e da sala fossem pintadas com cores, embora
alguns tenham optado por não fazer escolha nenhuma – um não optou por nenhum ambiente e outros dois
escolheram somente para o dormitório. Ao selecionar as cores para dormitório e sala, as preferências
concentraram-se nos matizes menos saturados, em tons de bege, azul e verde, tanto para sala, quanto para o
dormitório (Tabela 2). Percebe-se que, na ILPI 1, a preferência dos entrevistados foi por tons mais saturados,
divididos entre os azuis e os verdes, tipicamente masculinas (CARTER, 2005). Na ILPI 2, as escolhas variaram,
tendo tanto tons mais saturados quanto menos saturados e tendência para selecionar cores de tonalidades
mais quentes (avermelhadas e amareladas). Na ILPI 3, houve preferência nas tonalidades menos saturados e
claros e, em termos de matiz, variando entre azuis, verdes e beges.

Tabela 2: Preferência de cores. Fonte: da autora, 2018.
Ao investigar a sensação de pertencimento, a partir da personalização do ambiente, detectou-se que, ao
falarem dos objetos decorativos, vieram à tona lembranças da sua antiga residência, mencionando móveis e
cores que lá existiam. Foi verificado ainda que, ao abordar questões estéticas, a fala dos idosos voltava-se para
aspectos mais relacionadas ao cuidado no que se refere às necessidades fisiológicas e de segurança, como
se não tivessem direito a ambientes mais qualificados em termos estéticos. Por sua vez, pode ser constatado
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que a possibilidade de personalização se dá no microterritório, ou seja, na área contemplada pela cama de
cada um.
A partir da descrição dos entrevistados sobre seu local de moradia, verificou-se que a sensação de
pertencimento é praticamente inexistente, pois a maioria atribuiu o significado de lar à sua antiga residência.
Referiram-se ao seu atual local usando termos como pensionato, asilo etc. A instituição não produziu a
sensação de "estar no lugar", não proporcionou o sentimento de confiança ambiental, identificação e, portanto,
não gerou a necessidade de investimento emocional.
Características físicas e autonomia
Quanto à autonomia para locomoção: ILPI 1, com edificação térrea, os dois idosos entrevistados relataram que
se locomoviam com facilidade; ILP I2, cuja edificação também é térrea, apenas um dos nove relatou precisar
de ajuda por ser cadeirante; ILPI 3, composta por dois pavimentos, das quatro idosas, duas relataram precisar
de ajuda para se locomover.
Detecta-se facilmente durante as entrevistas, especialmente nas questões referentes ao desejo de
modificações e satisfação com os espaços, relatos indicando conformismo com a situação atual. Essa tendência
pode ser ratificada em expressões como “está bom assim”, “não traria nenhum móvel ou objeto, aqui não tem
espaço” ou, ainda, “não modificaria nada, aqui não pode”. Mesmo na ILPI de alto padrão, que possui alguns
idosos acomodados em dormitórios individuais e que podem levar algum mobiliário, o conformismo
manifestava-se em expressões como “eu gosto dessa cor que a doutora escolheu” ou “eu gostava da cortina
anterior, mas a doutora disse que não combinava e retirou”, corroborando com o relato de alguns trabalhos
(SOBRAL, PAIVA, VILLAROUCO, 2016; SOBRAL et al., 2015).
Quanto às atividades exercidas, nas três Instituições foram listadas fazer tricô, ler livros e revistas, assistir
televisão, ficar nos jardins e varandas contemplando o movimento interno ou externo da edificação. Destaquese relatos da maioria dos idosos, indicando muita dificuldade de permanecer nos locais de socialização, como
a sala de estar por exemplo, pela dificuldade de interação com idosos com comprometimento cognitivo.
Sobre o ambiente preferido, indicaram o próprio dormitório, ao invés da sala de estar, pela dificuldade relatada
acima. Identificou-se que o tratamento igualitário e simultâneo para todos os residentes (política congregadora)
provocou o abandono de ambientes propícios à socialização, como a sala de estar. Constatou-se também o
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potencial restaurador de ambientes com caráter transitório, entre a área externa e área interna, como as
varandas.
Da mesma forma, o processo de agência também está ligado à localização da instituição dentro do contexto
urbano, esclarecido a partir dos relatos dos idosos com relação a autonomia para sair da instituição.
CONCLUSÕES
Para uma grande parcela de idosos a ILPI é a única alternativa de moradia. Entretanto, percebe-se que existe
um espaço grande para melhorias de baixo custo, respeitando os desejos dos usuários. Espaços abertos como
jardins e hortas, deveriam incluir a participação dos usuários tanto na implementação quanto na manutenção e
nos espaços internos, na definição do uso de cores e móveis mais adequados. É importante ressaltar que pelo
baixo custo, essas melhorias podem ser implementadas em qualquer tipo de ILPI, baixa, média ou alta renda.
O desejo, muitas vezes oculto ou sufocado, de auxiliar na definição de aspectos relevantes da moradia ocorre
em todos os tipos de ILPI. Um certo nível de conformismo também.
Instituições que desejem elevar sensação de pertencimento podem utilizar estes resultados e seus métodos
para incentivar a participação dos residentes nas definições.
A pesquisa reforça a importância de considerar os aspectos subjetivos em projetos de habitações para idosos,
especialmente em Instituições de Longa Permanência. A carência de estudos neste sentido torna
imprescindível a ampliação de literatura que auxilie na qualificação desse tipo de moradia.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo apresentar o estudo de caso referente à gentrificação, desenvolvido na
disciplina de Teorias do Urbanismo II (semestre 2019/1) da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo
(Universidade Federal de Pelotas). O objeto escolhido para estudar este fenômeno foi o loteamento
Navegantes, localizado no bairro São Gonçalo da cidade de Pelotas (RS), visto que a região tem experienciado
um crescimento acelerado que a aproxima de uma supervalorização, capaz de expulsar os moradores de baixa
renda. Com isso, buscou-se produzir uma reflexão sobre o conjunto de fatores que evidenciava um potencial
risco de gentrificação no loteamento, bem como propor alternativas para remediar possíveis consequências.
A gentrificação é um conceito que compreende, principalmente, o aumento rápido dos preços de aluguel em
bairros e loteamentos de baixa renda e a consequente elevação do custo de vida local, gerando desencontros
entre os moradores novos e os já consolidados. Com isso, ocorre uma expulsão silenciosa para com aqueles
que não possuem condições de arcar com os novos e elevados preços resultantes da transformação sofrida no
bairro (FREEMAN, 2016; TRAMONTINA, 2015).
O loteamento estudado situa-se próximo a outros loteamentos díspares em comparação a ele (Figura 1), no
que tange à infraestrutura deles. Além disso, recentes transformações nesta região, como o estabelecimento
de um shopping center – o Shopping Pelotas – e a construção de um complexo residencial de alto padrão – o
Parque Una – enfatizam o prenúncio de um processo que tem como resultado uma infraestrutura melhorada,
na qual as novas oportunidades trazidas pela urbanização do local não estarão ao alcance de toda população.
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Figura 1: Localização do loteamento Navegantes e de seu entorno imediato dentro do bairro São Gonçalo.
Fonte: Criado pelos autores, 2019.
METODOLOGIA
Para desenvolver este estudo, utilizou-se de visita ao local e aplicação de um questionário de múltipla escolha
aos moradores do loteamento. O questionário foi aplicado tanto de forma física quanto de forma virtual, sendo
que a abordagem física teve como foco uma ocupação, escolhida de forma proposital, ao passo que se trata
de um conjunto de moradias em situação irregular há pelo menos seis anos (Figura 2) e com localização de
interesse para investidores do ramo imobiliário (Figura 3). Desse modo, percebeu-se uma ameaça de remoção
para essa ocupação diante da instalação de empreendimentos de alto padrão nas proximidades.
Esse critério busca trazer à tona a realidade vivida pelos residentes da ocupação, entender se as forças
motrizes dos novos empreendimentos da região configuram um cenário suscetível a mudanças características
do processo gentrificador e como tal processo pode influir na vida dos moradores. Apesar disto, o artigo não se
limita exclusivamente à tarefa de observar e discutir a situação do objeto de estudo. Em caso de retorno
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afirmativo quanto às suspeitas de indícios de gentrificação, pretende-se propor medidas capazes de contornar
os sintomas causados pela urbanização do local e proporcionar uma vivência digna e longeva aos moradores.

Figura 2: (a) Implantação de 2002, antes da ocupação e (b) Implantação de 2006, após a ocupação. Fonte:
Google Earth, 2019.

Figura 3: Localização da ocupação abordada para o questionário presencial e seu entorno imediato. Fonte:
Criado pelos autores, 2019.
O alicerce teórico para a conceituação da problemática abordada se baseou, principalmente, no artigo
“Gentrificação: aspectos conceituais e práticos de sua verificação no Brasil”, de Tarcyla Fidalgo Ribeiro (2018).
Frente ao descuidado uso do termo no panorama brasileiro, ela explora e delineia os limites do conceito de
gentrificação. O texto jornalístico da repórter Mariana Tramontina, que traça de forma dinâmica linhas gerais
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sobre a gentrificação, também teve contribuição importante para o compreendimento do fenômeno e de duas
consequências.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os usos primordiais do termo gentrification, cunhado por Ruth Glass em 1964, remetem aos processos de
revalorização experienciados por determinados bairros. São fatores que prenunciam este evento o
direcionamento de capital para a esfera urbanística da cidade e a existência de regiões onde se enxerga um
potencial chance de empreendedorismo e consequente valorização da terra em desacordo com a situação
atual. Isso faz parte de um processo seletivo guiado pelo livre mercado que adequa a população ao novo padrão
de vida pretendido para o espaço redesenvolvido (MENDES, 2017; RIBEIRO, 2018).
Através da economia capitalista são arquitetadas ambiciosas transformações urbanas em vez de melhorias
mais apropriadas e com um reflexo mais nítido das necessidades efetivas e da realidade do cenário em questão.
O desalojamento da população provocado por este desenvolvimento inadequado ocorre tanto de maneira direta
– através de remoções e afastamentos forçados – quanto de maneira indireta – intimidação e perda da
sensação particular de pertencimento à comunidade ante os novos padrões e estilos de vida (RIBEIRO, 2018).
Não obstante a desigualdade e desapropriação nas quais a gentrificação resulta, tende-se recentemente a
anunciá-la como um processo positivo com impactos propícios dentro do quadro urbano. Suas consequências
excludentes e segregacionistas são suprimidas em um discurso que antepõe as novidades em questões de
revolução física e criativa das áreas afetadas (RIBEIRO, 2018).
De acordo com a repórter Mariana Tramontina (2015), a gentrificação foi impulsionada no Brasil após o país ter
sediado megaeventos, como grandes festivais de música e de esportes, a exemplo da Copa do Mundo, em
2014, e das Olímpiadas, em 2016. De fato, essas ocasiões foram responsáveis por uma remoção massiva de
comunidades em prol da construção de estádios de futebol, complexos de alojamento para atletas, entre outros.
Apesar disso, o processo de gentrificação vem ocorrendo há bastante tempo, de forma silenciosa. Contudo, as
ocasiões geradas graças aos eventos sediados na última década, acenderam um alerta quanto à importância
de sabermos identificar a iminência desse processo para que possamos afastá-lo a tempo.
Com isso, tomou-se o loteamento Navegantes como objeto de estudo por terem sido identificados sinais que
culminam no processo de gentrificação. Segundo Tramontina (2015) e Rolnik (2015), o pontapé inicial para
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gerar esse fenômeno pode ser desde um prédio recém-construído até um projeto de extensão de uma avenida.
Dessa forma, atentou-se para as recentes transformações ocorridas na área de estudo, visto que o loteamento
Navegantes é uma região que se encontra em uma situação privilegiada no âmbito da conexão urbana, já que
possui ligação direta com o bairro central da cidade. Além disso, seu entorno imediato dispõe de vazios urbanos,
proximidade com o shopping center da cidade e com o foro da comarca de Pelotas.
Todos esses fatores contribuem para impulsionar o interesse dos investidores do ramo imobiliário local. Prova
disso é a construção do Parque Una, iniciada em 2014 e ainda em andamento, cujo projeto constitui 190 mil
metros quadrados de área e estima uma população de sete mil a oito mil moradores permanentes. E, como as
avenidas são uma maneira de viabilizar os grandes empreendimentos (ROLNIK, 2015), a planta do projeto
também apresenta a extensão da duplicação da Avenida Bento Gonçalves (Figura 4), que está prevista no
Mapeamento Urbano Básico (MUB) da cidade desde fevereiro de 2017.

Figura 4: Planta divulgada do ParqueUna, considerando a extensão da duplicação da Av. Bento Gonçalves.
Fonte: ParqueUna, editadopelosautores, 2019.
Para averiguar esses fatores, elaborou-se o questionário, cujo alcance total foi de 29 respondentes, sendo que
15 deles foram abordados de forma presencial pelos autores, enquanto os outros 14 contribuíram de forma
virtual, através do questionário on-line. A participação no questionário contou com um público
predominantemente feminino, com 69% de respondentes mulheres e 31% de homens. Além disso, participaram
do questionário moradores locais com idades entre 14 e 75 anos, com faixa etária média entre 36 e 41 anos. A
duração do período de permanência variou entre 1 e 65 anos, com faixa média de 20 a 23 anos de permanência.
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Com o questionário, buscou-se averiguar o senso de pertencimento no contexto da comunidade; a estabilidade
dos laços sociais de vizinhança; a existência de ofertas de compra do espaço de moradia para a implantação
de algum empreendimento; a percepção de melhorias na infraestrutura do loteamento; o alcance das ofertas
com relação ao desenvolvimento do entorno, tomando como referência os empreendimentos atrativos da
proximidade - Parque Una e Shopping Pelotas. Em posse dos dados obtidos através do questionário aplicado,
pôde-se fazer uma análise quantitativa acerca das respostas fornecidas (Figura 5) e, com base nisso, inferir
alguns entendimentos.

Figura 5: Respostas submetidas ao questionário em dados percentuais. Fonte: Criado pelos autores, 2019.
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CONCLUSÕES
As melhorias mais pontuais na infraestrutura do loteamento denotam um processo distante de uma revolução
no cenário urbanístico. Não há uma reforma que descaracterize social e espacialmente o lugar de modo a fazer
as pessoas se sentirem obsoletas nele. No entanto, isso não significa que a visibilidade maior da região tenha
trazido apenas elementos positivos e pertinentes à população local.
A relação com o complexo que compreende o Parque Una e o Shopping Pelotas, por exemplo, ainda é bastante
defasada, não há um aproveitamento pleno desses equipamentos urbanos pelos moradores da ocupação
visitada. Além disso, a presença do Parque Una – enquanto um equipamento destoante da realidade
socioeconômica do Navegantes – não é percebida de forma amistosa por parte de alguns moradores. Durante
a aplicação presencial do questionário, apesar de terem sido atribuídas perguntas de múltipla escolha – isto é,
com respostas objetivas –, alguns moradores fizeram proveito das questões para expressar suas preocupações
com possíveis consequências que o Parque Una poderia trazer para suas vidas. Foi exposto o receio de ter o
ingresso ao parque restringido futuramente, bem como de que o seguimento da urbanização da região levasse
a uma possível remoção. Essa má articulação entre o Parque Una e os moradores configura um cenário com
traços segregacionistas. Com isso, entende-se que um processo gentrificador não está efetivamente
acontecendo, mas não se nega os indícios de encaminhamento a esse fenômeno, a médio ou longo prazo,
observados no estudo de caso.
Tendo em vista esses indícios, foram buscadas medidas possíveis de afastar o processo gentrificador, antes
que ele atinja o nível de enobrecimento excludente. Para isso, tomou-se como exemplo algumas medidas
internacionais, apontadas pelo portal de informação alternativa Esquerda.net, as quais foram adotadas para
combater a gentrificação, em cidades como Berlim e Paris. Como primeira medida, propõe-se a regularização
fundiária imediata da ocupação próxima ao Parque Una, visto que a mesma se encontra na Área Especial de
Interesse Social tipo II do atual Plano Diretor Municipal, para a qual determina-se “interesse público em
promover a regularização fundiária, produção, manutenção e recuperação de habitação de interesse social”
(PELOTAS, 2008).
Como segunda medida, propõe-se a reforma da mesma ocupação, substituindo os casebres precários por um
conjunto de habitação social, creditado sob fundo perdido para moradias populares. Propõe-se também que as
novas edificações possuam pátio individual e sejam da tipologia sobrado, nos moldes da habitação evolutiva.
Essas instruções previnem a displicência que tem ocorrido com outras habitações sociais, nas quais os
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moradores são realocados para imóveis justapostos que não levam em consideração os tamanhos de cada
família e suas necessidades, forçando a ampliação posterior e inadequada dos imóveis. Além disso, instrui-se
que o processo seja regido por etapas, a contar da concordância dos moradores, mediante reunião com o Poder
Público e que, durante a reforma, os moradores sejam realocados com subsídios públicos e, após retornarem
para as novas moradias, no local de origem, tenham isenção de IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano),
assim como os proprietários de imóveis financiados pelo Programa de Arrendamento Residencial da Caixa
Econômica Federal. Com essas duas propostas, pretende-se eliminar qualquer motivo que venha a fortalecer
a remoção dessa comunidade de seu território. Como terceira e última medida, propõe-se a criação de uma lei
municipal que proteja o consumidor dos aumentos abusivos no preço dos bens e serviços do bairro, proibindo
comerciantes e empresários de cobrar mais do que 10% do preço médio fixado para cada setor e região, sob
pena de multa exuberante. Acredita-se que essa proposta será capaz de evitar que os moradores consolidados
da região se vejam obrigados a migrar para uma zona precária da cidade por não serem capazes de arcar com
os aumentos abusivos resultantes da especulação imobiliária para a qual o Navegantes de encaminha.
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INTRODUÇÃO
O presente artigo, ao abordar os reflexos das mudanças da composição familiar na disposição física da
habitação, destaca o processo de envelhecimento e suas necessidades específicas de adaptação, analisa o
ciclo de vida de unidades de habitação popular e relaciona o fenômeno de transformação das mesmas às
alterações no perfil familiar e nos modos de vida. O objeto de estudo, as unidades residenciais do Conjunto
Habitacional Lindoia, localizado na cidade de Pelotas/RS, compreende uma amostra de duas residências que
refletem as modificações da unidade original no processo de transformação dos arranjos familiares desde a
sua ocupação original, até a consolidação de famílias unipessoais compostas por idosos, fenômeno crescente
na sociedade contemporânea. A partir dos diagnósticos, o trabalho elucida o processo de modificação das
residências, com estratégias de ampliação e adequação da sua estrutura física às distintas fases do perfil
familiar e das suas necessidades, considerando as modificações sociais e a evolução no tempo determinantes
para esse fenômeno.
A COHAB Lindoia
Um dos três últimos conjuntos habitacionais a serem construídos em Pelotas pelo BNH, a COHAB Lindoia foi
concluída em 1984 e conta com 1788 unidades habitacionais. Possuía, além da organização em superquadras,
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uma tipologia inovadora para a cidade. O conjunto possui quarteirão central onde se localizam serviços
comunitários e, além da área comum central, cada uma das sete superquadras residenciais conta com uma
praça interna (Figura 1).

Figura 1: Implantação da COHAB Lindoia, Pelotas/RS. Fonte: acervo NAUrb, 2017.
As unidades residenciais, de conceito “casa em fita”, são acessadas através de vias central e secundárias e
contêm residências com acesso direto das vias públicas e/ou condominiais, dispostas em dois pavimentos com
tipologias distintas: quitinete, 2 dormitórios, ou 3 dormitórios, cada uma com área entre 30m² a 40m². Ao todo,
são 128 fitas que agrupam de 16 a 32 unidades dispostas entre um pátio frontal e um pátio de fundos (Figura
2).

Figura 2: Esquema das Fitas e Tipologias das Casas. Fonte: acervo dos autores, 2019.
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Apesar da concepção do projetista, que vislumbrou a gestão condominial no conjunto, esta não se concretizou,
acarretando a não aplicação de restrições para intervenções nas unidades residenciais. Os moradores
realizaram, consequentemente, adições e modificações nas residências. Mais de 30 anos se passaram desde
a ocupação da COHAB Lindoia. Hoje, observa-se que pouquíssimas unidades conservam as características
originais das fachadas (Figura 3).

Figura 3: Unidades em 1998 e atualmente. Fonte: acervo dos autores, 1998, 2017.
Breve Análise Censitária da COHAB Lindoia
A concepção de “família” mudou drasticamente nos últimos anos. Segundo dados do Censo Demográfico
(IBGE, 2010), variados arranjos familiares aumentam no Brasil, como mono residentes, monoparentais e casais
sem filhos. Segundo Pereira (2012),
“O impacto da individualização na família traduz-se na sua própria diversificação, no
aumento significativo da diferenciação das suas formas estruturais. À “tradicional”
família nuclear composta por casal com filho(s), [...] juntam-se progressivamente
novas composições familiares: desde as famílias recompostas, às monoparentais,
casais sem filhos, até os mono residentes [...].” (PEREIRA, 2012, p. 27-28).
Analisando os últimos dados censitários é possível caracterizar e compreender o perfil da população residente
na COHAB Lindóia. Os dados identificados estabelecem uma importante relação das transformações
arquitetônicas com a distribuição dos arranjos familiares ao longo do tempo. Em relação ao gênero, os dados
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revelam a presença de 56,94% de mulheres e maior relevância da mulher chefe de família: 54,26% dos
domicílios da COHAB Lindóia (IBGE, 2010).
Nos dados censitários de 1990, verifica-se, no caso do Conjunto Habitacional Lindóia, que a faixa de 0 a 20
anos concentra 38,24% da população; de 20 até́ 65 anos, 58,63%;enquanto idosos acima de 65 anos são
somente 3,13% do total. Para os dados do censo de 2010, encontramos 25,13% de moradores entre 0 a 20
anos; 65,93% entre 20 a 65 anos; e 8,93% de moradores com mais de 65 anos. Comparando os dois censos,
há um considerável aumento de sexagenários.
Os arranjos familiares da COHAB Lindóia comprovam o enfraquecimento da família tradicional. O perfil familiar
de 2010 é composto por: 30,42% casais com filhos; 23,32% pessoas sós; 19,79% casais sem filhos; e por fim,
8,8% equivalentes a diferentes arranjos familiares. A estrutura familiar passa por alterações ao longo do tempo
e, atualmente, o prolongamento da vida da população colabora significativamente para essas transformações
(GISHITOMI, GUTIERREZ, CHUBACI, 2017). Conforme o IBGE (2015),em 20 anos houve um aumento de
215% de idosos monos residentes.
A escolha dos idosos de viverem sozinhos não significa necessariamente o abandono pela família, nem que as
relações tenham sido cortadas. É possível manter a assistência aos indivíduos com 60 anos e acompanhar o
avanço da idade mesmo distante, até porque morar com seus familiares, em alguns casos, não é garantia de
envelhecimento seguro e saudável (DEBERT, SIMÕES, 2013).
METODOLOGIA
Esta pesquisa possui caráter qualitativo de aprofundamento da compreensão social e dinâmica de alterações
em grupos familiares e residêncis que hoje são constituídas por habitantes monorresidentes. A escolha do
método encontra-se na avaliação pós-ocupação onde, após análise bibliográfica, foram feitos levantamentos
de arquivo, observação e levantamentos físicos e fotográficos com amostragem de dez residências visitadas
entre os anos de 2017 e 2018. Estes foram combinados com entrevistas semi-estruturadas aos moradores e
posterior documentação gráfica. Para este artigo, foram selecionadas as duas unidades mais representativas
da categoria familiar de idosos sós.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Analisando os levantamentos, foi possível reunir características que assemelham-se ou distinguem-se entre
cada amostra. O estudo de caso foi feito individualmente e, após, uma análise comparativa.
Caso de Estudo 1: Adalberto
Adalberto mora no Conjunto desde sua inauguração. Em 1984, mudou-se para lá com sua família constituída
por ele, sua esposa, um filho e duas filhas para uma unidade de 2 dormitórios originalmente. Devido a família
precisar de um espaço maior para conforto e, com o aumento da idade dos filhos e o desejo por maior
privacidade, fez-se uma reforma em 2003 (única, até então) (Figura 4). Projetada pelo morador, teve adição de
cômodos no pátio posterior, sendo: dormitório; área de serviço/depósito; e escritório, feito para sua filha dedicarse aos estudos. Quando dois dos filhos atingem a maioridade, retiraram-se do núcleo familiar, devido a
oportunidades de trabalho em outras cidades, restando o casal — já em idade avançada — e sua filha mais
nova. Após o falecimento da esposa, ficam ele e a filha que, ao ser aprovada em concurso público, muda-se
para outra cidade, restando apenas Adalberto como residente.
Adalberto está com 81 anos e aposentado com renda entre 1 e 2 salários-mínimos. Questionado sobre o
tamanho da residência, disse considerá-la de tamanho médio. Preocupado com a segurança, colocou gradis
nas janelas e portas (Figura 5) e possui um espaço no pátio frontal onde deixa o automóvel, que utiliza
esporadicamente para lazer, já que se locomove até o Centro de ônibus. O morador ama o Conjunto e
considera-o de estética maravilhosa, com boa infraestrutura urbana e de serviços.
Adalberto possui uma relação de convívio e dependência com seus vizinhos, principalmente com sua vizinha
de cima, a quem recorre quando precisa de algum auxílio, já que nenhum membro da família reside no bairro
e visitam esporadicamente. A casa, que passou de 33,5m² para 61,3m², encontra-se em grande parte obsoleta.
Ao olhar dos autores, Adalberto parece transformar os cômodos inutilizados em uma espécie de santuário de
memórias. A casa é repleta de porta-retratos, lembranças de viagens e itens significativos ao morador. Um
dormitório é um altar ao Sport Clube Internacional: títulos conquistados, escalações vitoriosas e itens
decorativos alvirrubros. Um caso mais curioso ainda acontece no depósito: lá, Adalberto escreve nos armários
memórias, anseios, preces, datas importantes e palavras soltas que, ao olhar superficial, parecem
insignificantes, mas que certamente significam algo na memória do residente (Figura 6).
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Figura 4: Fases de evolução da casa e perfil familiar de Adalberto. Fonte: acervo dos autores, 2017.

Figura 5: Residência de Adalberto. Fonte: acervo dos autores, 2017.
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Figura 6: Memórias de Adalberto pela casa. Fonte: acervo dos autores, 2017.
Caso de Estudo 2: Salete
Salete foi contemplada com uma quitinete em 1984. À época, residia sozinha e, logo depois, deu à luz a um
filho, tornando-se representante de família monoparental feminina. Por trabalhar em tempo integral em
comércio, Salete contou com auxílio da mãe para a criação do filho, que retornava para casa apenas aos finais
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de semana. Aos 11 anos, mais maduro, o filho retorna para a casa de Salete em tempo integral, conseguindo
conciliar estudos, trabalho e momentos sós.
Para dar mais privacidade aos dois, ela divide a sala de estar com cortinado, criando um dormitório, e
substituindo-o por lambri de madeira posteriormente. Em 2003, após longo período de reformas (pois pagava
os profissionais contratados aos poucos), Salete conclui a adição de um dormitório no pátio frontal da unidade,
Co projetado com a vizinha superior, que dividiu os custos da laje (Figura 7). Há aproximadamente 5 anos, seu
filho sai de casa para constituir nova família, passando a residir em outra unidade no mesmo Conjunto.

Figura 7: Fases de evolução da casa e perfil familiar de Salete. Fonte: acervo dos autores, 2017.
Hoje, Salete é representante da terceira idade, aposentada com renda entre 1 e 2 salários-mínimos, figurando
uma família unipessoal feminina. Visando segurança, adicionou grade frontal e gradis nas portas (Figura 8).
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Apresenta-se satisfeita com o tamanho do imóvel, que passou de 28,9m² para 37m², e com a estética do
conjunto, comentando que a tipologia em fitas é ótima para uma relação de convívio entre vizinhos, com os
quais possui uma boa relação de amizade. Além desta relação, enfatiza-se a relação de proximidade com o
filho residente no mesmo bairro, que a visita frequentemente, reforçando os vínculos familiares. Como a casa
não possui grande área, os cômodos não se tornam obsoletos, já que transformou o antigo quarto do filho em
um quarto infantil para visitas de seu neto recém-nascido.

Figura 8: Fachada frontal/ quarto adicionado na casa de Salete. Fonte: acervo dos autores, 2017.
Caso Adalberto X Caso Salete X COHAB Lindoia
Em ambos os casos, é possível perceber características diretamente ligadas à concepção do conjunto. Ambos
demonstram preocupação com a segurança da residência, provavelmente por idosos serem os que mais se
preocupam com autoproteção, mesmo configurando entre o menor número de vítimas (STOLLARD, 1991) e
pelo fato de Pelotas configurar entre as 200 cidades mais violentas do Brasil (Zero Hora, 2018). Ambos
ampliaram a residência em decorrência do aumento da família. A família de Adalberto era maior, assim como
sua área, tornando-a em grande parte obsoleta, diferentemente de Salete, que possui a casa em total uso. A
convivência com vizinhos também se torna importante, facilitada pela tipologia do conjunto. A ausência de
coabitantes na mesma residência torna os relacionamentos concentrados nas interações destes indivíduos com
agentes externos.
Associando os casos ao Conjunto e aos resultados censitários, ressalta-se o fator do envelhecimento
populacional. O aumento da idade média ocorreu, presumivelmente, pela idade das famílias originais serem
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parecidas: jovens casais de adultos iniciando sua vida reprodutiva que envelhecem juntos no mesmo local.
Com a saída dos filhos e falecimentos, o número de mono residentes também aumenta.
As relações de amizade e convívio comunitário são de grande relevância para os idosos, pois beneficiam o
bem-estar emocional e psíquico, preenchemos vazios provocados pelas demandas da sociedade atual, como
pouco tempo destinado aos afetos e grande dedicação ao trabalho. A ausência de reciprocidade em relação à
importância que a família possui para os idosos também ocorre devido à intensificação desses fatores,
dificultando a assistência dos familiares aos pós-sexagenários (GOLDFARB, LOPES; 2013). Poucas destas
pessoas agora pertencentes à terceira idade pretendem mudar-se do local, devido à tipologia do conjunto
favorecer a relação entre vizinhos e de os pavimentos não ultrapassarem o segundo piso, facilitando a
mobilidade.
CONCLUSÕES
A casa é um importante fator quando se leva em conta o conforto do idoso. Desta forma, após os casos
analisados, o estudo coprova o cuidado ao se projetar conjuntos habitacionais de interesse social que levem
em conta a flexibilidade de modificações e adições e o fato de toda uma geração de famílias atingindo a terceira
idade praticamente ao mesmo tempo, possibilitando, assim, um maior bem-estar dos mesmos.
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