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RESUMO
O presente documento de investigação surge do facto de existirem poucos estudos que avaliam a
percepção dos idosos, no que concerne aos elementos do design de jardim de lar que influenciam no
seu bem-estar, nomeadamente no que respeita à população portuguesa. Pretende-se produzir
conhecimento científico que possa ser usado por projectistas de jardins de lares. Assim, a
investigação partiu da seguinte questão de investigação: «Qual a percepção dos idosos acerca dos
elementos do design de jardim de lar que influem na mobilidade, privacidade, comunicação
interpessoal e orientação espacial?».
Decorrente

do

estudo

preliminar

desenvolvido

na

primeira

fase

investigativa

(fase

especulativa/Estado da Arte), foi possível detectar lacunas nesta temática.
Desenvolveu-se um estudo prático, de avaliação da percepção da população-alvo no que respeita
às características do design dos espaços verdes, tendo-se recorrido a imagens 3D (que simulavam
detalhes específicos a serem avaliados) e usando o desenho realizado pelo idoso sobre o seu jardim
residencial, revelando os elementos mais importantes.
No campo da «Mobilidade», conclui-se da investigação que o projectista, aquando da concepção
de jardim de lar, deverá proporcionar um corredor arbóreo no caminho do transeunte. Para ajudar na
«Orientação» espacial dever-se-á proporcionar, nomeadamente, flores, árvores e elemento de água
no espaço ajardinado. Relativamente à «Comunicação Interpessoal», é preferível a existência de
bancos em L, estimulando assim a conversação face à sua disposição (e floração branca de árvore
no local). E quanto à «Privacidade», a posição mais vantajosa é a situação de maior cobertura
vegetal em volta do banco de jardim.
Concluiu-se

que

é

importante

o

desenvolvimento

de

trabalhos

multidisciplinares

(arquitectura/arquitectura paisagista/design) e fazer participar o idoso no respectivo desenvolvimento
projectual (tirando partido da metodologia do Design Centrado no Utilizador), para que possa gozar
plenamente esta etapa de vida, em espaços condignos às suas capacidades e segundo os seus
interesses/motivações.

PALAVRAS-CHAVE
Idoso, Design de jardim, Comunicação interpessoal, Privacidade, Orientação, Mobilidade.
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ABSTRACT
This research document arises from the fact that there are only few studies that assess the elderly
perception, concerning the elderly home garden design elements that affect their well-being,
particularly in the Portuguese population. It is intended to produce scientific knowledge that can be
used by designers of elderly home gardens. Thus, the research came from the following research
question: «What is the seniors perception about the elderly home garden design elements that
influence mobility, privacy, interpersonal communication and spatial orientation?».
Resulting from the preliminary study carried out in the first investigative phase (speculative
phase/State of the Art), it was possible to detect lacunes on this field.
It was developed a practical study of target population perception evaluation, regarding to the
design characteristics of the green spaces, with the recourse to 3D images (simulating specific details
to be evaluated) and using the drawings made by the seniors of its own elderly home garden,
revealing the most important elements.
In «Mobility» field, it is possible to conclude from the investigation, that the designer of elderly
home gardens should provide tree corridors to passerby. For helping in Spatial «Orientation», the
garden should have flowers, trees and water element. Regarding to «Interpersonal Communication», it
is necessary L disposition benches, promoting conversation (and white flowering tree in surroundings).
For «Privacy», the most advantageous position is the situation of having more vegetation around the
bench.
It

is

possible

to

conclude

the

importance

of

multidisciplinary

work

development

(architecture/landscape architecture/design) and to make elderly participate in the project development
(using the User-Centered Design Methodology), so that effectively they can enjoy their life stage in
elderly home gardens concerning their abilities and interests/motivations.

KEYWORDS
Elderly people, Garden design, Interpersonal communication, Privacy, Orientation, Mobility.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. ENQUADRAMENTO
Em espaços de recreio e lazer como os jardins, é importante adaptar o ambiente exterior à
população idosa, mediante a promoção da mobilidade, orientação, comunicação e privacidade.
Refira-se igualmente a importância da segurança, esforço e estímulos inerentes aos mesmos (Birley,
2011; Nunes, 2016). Também, garantir a qualidade do desenho de espaços ao ar livre, através dos
princípios:
-Familiaridade (concepção de espaços/elementos fáceis de entender);
-Legibilidade (design que proporcione a fácil leitura da localização dos espaços, auxiliando o
processo de Wayfinding);
-Carácter distintivo (projecto que fornece uma identidade única aos espaços);
-Acessibilidade

(sem

barreiras,

induzindo

a

livre

progressão

do

utente

no

espaço,

independentemente de possuir deficiências físicas, sensoriais e/ou mentais);
-Confortabilidade (conforto, cultivar a independência e auto-estima);
-Segurança (para não causar sentimentos associados ao medo) (Burton & Mitchell, 2007).
No que respeita às quedas nos idosos, estas acontecem principalmente por factores extrínsecos,
devendo-se 40% às características do ambiente, como a supramencionada fraca qualidade do
desenho dos espaços (Lindquist et al., 2001, cit. in Burger & Marincek, 2003).
As quedas devem-se inclusive à existência de factores intrínsecos (Nunes, 2005; Ferreira, 2011;
Gonçalves, 2010; INE/INSA, 2009; Lúcio et al., 2011, Silva et al., 2010; Mezel, 1984; Brennan et al.,
2003; Barker et al., 1995); Ivers, 1998), sendo 25% devido às características físicas e cognitivas dos
idosos (Ten Hang, 1998, cit. in Burger & Marincek, 2003).
O idoso tem dificuldade em subir/descer escadas, stress inerente a determinadas actividades, falta
de força/energia, existência de ossos/articulações com problemas (e.g. reumatismo e artrite)
reduzindo a mobilidade, a postura pode tornar-se inclinada, a marcha instável, o olhar cabisbaixo,
podendo originar uma menor atenção face ao perigo e à queda (Burton & Mitchell, 2007).
Hall refere existir quatro níveis de espaços públicos, desde o mais íntimo ao de maior distância
social (Army Corps of Engineers, 1997). A comunicação funcional diária, como a amizade, é baseada
na "troca de necessidades humanas com o seu próximo" (Berger & Mailloux-Poirier, 1995: 476). A
comunicação é um processo complexo que envolve cinco dimensões que afectam o grau de
satisfação dos idosos a níveis biofisiológicos, psicológicos, sociológicos, culturais e/ou espirituais
(Neves, 2009). Esta é afectada por factores extrínsecos, como a configuração e elementos do
espaço, e intrínsecos como doenças do indivíduo.
Os idosos podem experienciar a solidão, reflexo da mudança social, face ao isolamento, reforma,
viuvez, aposentadoria e/ou morte de amigos (Burton & Mitchell, s.d.). Mesmo a perda de audição,
especialmente incidente no género masculino, diminui a comunicação e isola o idoso, tornando-se
imperativo facilitar a criação de espaços de carácter de aproximação social, designados de espaços
sociopetais (Almeida, 2008; Barros, s.d.). Uma experiência hospitalar colocou em evidência o facto de
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existir mais interacção entre indivíduos sentados nos cantos de uma mesa, do que de lado ou face-aface (Panero & Zelni, 2009). Esta ideia é apoiada por outros estudos que referem a necessidade de
estada em bancos segundo ângulos preferenciais de 45-90º (Little, 2002; Kaplan cit. in Ramos et al.,
2010; Palma-Oliveira, 1999; Bell et al., 2001).
No que respeita aos elementos de composição de um jardim, a vegetação desempenha um papel
importante

na

privacidade

(conforme

refere

a

organização

«Collaborative

Landscape»),

especialmente em situações que requerem um carácter mais privado.
No entanto, existem questões a esclarecer (em contexto de jardim de lar), face a lacunas
detectadas no Estado da Arte e referidas no capítulo 2 da presente investigação.
Importa na presente investigação, saber: A altura e a densidade de plantas conferirá privacidade
em zona de estada? As árvores e sua disposição podem induzir o andar?
É importante saber quais as características do espaço que auxiliam a orientação do idoso. Ou
seja, saber os tipos de caminhos/nós/referências que são reconhecidos pelo idoso, para gerar mapas
cognitivos (Golledge, 2002). Assim, estas e outras questões serão abordadas num estudo mais
aprofundado em capítulo próprio - Cap. 3: Estudo de Caso.

1.2. OBJECTIVOS
Ao longo da formação académica da investigadora existiu uma motivação crescente no campo da
aproximação das disciplinas da arquitectura, arquitectura paisagista e design, convergindo num
trabalho que respondesse às necessidades e à satisfação dos idosos em jardins de lares, mediante a
realização de entrevistas a esse target.
A Questão da Investigação diz respeito: «Qual a percepção dos idosos acerca dos elementos do
design de jardim de lar que influem na mobilidade, privacidade, comunicação interpessoal e
orientação espacial?».
A fase dedutiva, permite verificar o material disponível para a «questão de investigação» da
dissertação e detectar lacunas na área.
A área da temática centraliza-se no idoso com idade igual ou superior a 65 anos, relativamente a
determinadas questões que são consideradas relevantes (face às lacunas neste domínio e
identificadas nos sub-capítulos «Idoso», «Design de jardim» e «Mobilidade, Orientação, Privacidade e
Comunicação», formalizando o Estado da Arte) para a concepção de jardins de lares de idosos.
Seguem-se os objectivos específicos da pesquisa:
-Investigar os parâmetros do design, que conferem a privacidade aos idosos (relativamente à
escala e posição espacial da vegetação em zona de estada) - estudo realizado mediante a
visualização de imagens a três dimensões, i.e. 3D;
-Investigar os parâmetros do design que induzem a comunicação interpessoal nos idosos
(configuração do banco na área de piquenique vs. disposição espacial da árvore e cor das partes
constituintes) - segundo a visualização de imagens a 3D;
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-Investigar os parâmetros do design que proporcionam mobilidade aos idosos (largura do caminho
e (in)existência de vegetação e face ao seu arranjo espacial) - segundo visualização de imagens a
3D);
-Investigar os parâmetros do design que proporcionam a orientação espacial (elementos
identificados no jardim de lar residencial) - mediante a realização de um desenho livre do mesmo,
pelos voluntários entrevistados.
Ou seja, pretende-se investigar o design de espaços exteriores na perspectiva do projecto de
jardins de lares, para que estejam preparados para as condições inerentes à idade mais avançada,
sendo o público-alvo (ou target) deste estudo o idoso, que poderá manifestar aspectos físicos,
psicológicos e/ou sociais em declínio, dado o processo de envelhecimento.

1.3. DESENHO DE INVESTIGAÇÃO

O design de espaços exteriores pode gerar situações mais ou menos desejáveis (a evitar as que
constituam perigo, desconforto, desorientação, entre outras). Assim, pretende o presente trabalho de
investigação colocar questões específicas em contexto de jardins de lar por forma a satisfazer as
relações sociais interpessoais e de privacidade, orientação e mobilidade no sénior residente em lar de
idosos.
Como método de investigação adoptou-se uma metodologia mista (quantitativa e qualitativa), não
intervencionista, mediante a realização de entrevistas a seniores em lares, com base num
questionário estruturado, e contando previamente com a crítica literária (Moreira da Silva, 2010).
A metodologia usada na fase de «Estudo de Campo» da presente pesquisa, contou com a
realização de Estudo de Casos em três lares portugueses na região de Lisboa/Loures.
Do tratamento da informação, proveio os resultados, avaliando-se o contributo da investigação
para a área/tema da dissertação; ao que posteriormente foi feita a conclusão, referidas as limitações
do referido estudo e pronunciadas (podendo-se continuar a investigar neste sentido) as
recomendações para futura investigação na área.
A investigação encontra-se estruturada em duas fases - fase dedutiva e fase de estudo de campo.

A) Fase Dedutiva (corresponde ao Estado da Arte):

Nesta fase pretende-se saber o que se faz na área (Estado da Arte).
Baseia-se na recolha/consulta de informação em bibliotecas (livros, revistas e jornais científicos,
teses, papers) e sites organizacionais do que se faz no panorama nacional e internacional.
Corresponde a uma parte substancial da investigação pela necessidade de consolidar ideias e
conceitos (sendo realizado um glossário em anexo, que auxilia a leitura da mesma, inclusive para
leitores não especializados com interesse na área).
Faz parte do trabalho abordar os conceitos «design» e «paisagismo»; caracterizar o sénior; dar
exemplos de jardins que contribuem para a inclusividade do idoso, entre outros.
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B) Fase de Estudo de Campo (corresponde ao Estudo de Caso):

São feitas Entrevistas Estruturadas (em contexto privado/individual), a indivíduos com 65 ou mais
anos, com o objectivo de identificar/compreender as necessidades, limitações e motivações em
jardins de lar.
A construção do guião de entrevista passa primeiramente pela recolha, selecção e análise literária
(crítica literária), conduzindo à elaboração de questões pertinentes (questionário).
Assim, foram entrevistados primeiramente cinco utentes numa fase de pré-teste, de modo a
avaliar a eficácia e pertinência dos instrumentos de colheita de dados, onde em caso negativo eram
verificados os erros de formulação das perguntas e imagens usadas. As perguntas dirigiam-se no
sentido de conhecer as variáveis satisfatórias de espaços exteriores, no que respeita aos elementos
do design e de composição paisagística.
A imagem dos questionários que servem de base à entrevista foi cuidada e as expressões
utilizadas as mais compreensíveis possíveis, no sentido de incluir todos os idosos. Para a
optimização da visualização da mensagem, teve-se em conta o contraste proporcionado pela cor, o
tamanho do caracter, o estilo da fonte (tipo familiar, sem serifa) e o espaçamento entre linhas
(Moreira da Silva, 2012): letras pretas sobre fundo branco, Arial 11, espaços a 1,5.
Realizam-se entrevistas finais em três Lares (61 entrevistas), que aceitaram colaborar no presente
estudo académico.
Foram assinados «termos de consentimento livre e informado» por parte dos idosos e
investigador, com o intuito da salvaguarda dos Direitos:
-Auto-determinação dos participantes (i.e. escolha livre de pessoas a participar ou não na
investigação);
-Intimidade ou liberdade do sénior em decidir sobre a informação a dar e a aceitar a sua partilha
científica;
-Anonimato (daí se atribuírem números às respostas dos questionários, também designado
doravante por guião de entrevista);
-Tratamento justo e equitativo (ser-se informado do âmbito e métodos do estudo) (Fortin, 2003, cit.
in Garcia, 2009).
Segue-se na página seguinte, o organigrama da respectiva dissertação de mestrado em
arquitectura (Fig. 1).
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Figura 1 – Organigrama da metodologia de investigação - estrutura da dissertação
®

(Fonte: Autora, com suporte PowerPoint )

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO
O presente trabalho divide-se em quatro capítulos:
No capítulo introdutório (Cap.1) é feito o enquadramento do tema da dissertação, explicando-se os
objectivos, o desenho da investigação e a sua estrutura.
O capítulo 2 corresponde ao Estado da Arte, com vista à melhor compreensão do tema que se
apresenta - trata-se da fase dedutiva, onde se recolhe informação na área/tema e se produz crítica
proveniente da literatura, face à questão de investigação à priori levantada.
Por conseguinte, no capítulo 2, referente ao sub-capítulo 2.1. «Idoso», aborda-se o tema do idoso
na sociedade, os lares, o processo de envelhecimento e dados estatísticos (referentes ao assunto em
epígrafe).
Sobre o «Design de jardim», de que faz parte o sub-capítulo 2.2, aborda-se a temática do projecto,
a Comunicação espacial (mencionam-se estudos na área) e referem-se exemplos de jardins,
parques, etc., inclusivos aos idosos, a nível privado e a nível do espaço público. Abordam-se
igualmente os parâmetros em estudo - Mobilidade, Orientação, Comunicação e Privacidade (subcapítulo 2.3.) fazendo-se referência aos existentes e às lacunas detectadas no Estado da Arte.
Segue-se a componente prática do trabalho investigativo (Estudo de Campo) no Capítulo 3, face
às lacunas detectadas na anterior fase dedutiva (e a serem colmatadas enunciando-se objectivos
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específicos): Metodologia de Caso de Estudo aplicado em três lares na região metropolitana de
Lisboa, onde se caracteriza o lar e a amostra, seguindo-se os resultados e a discussão dos mesmos.
No capítulo final (Cap. 4) realiza-se a conclusão (cumprimento dos objectivos e respondendo-se à
questão de investigação), referem-se as limitações do estudo e reflecte-se quanto à necessidade de
mais pesquisa, dando-se «pistas» ao leitor/investigador nesse sentido (constituindo estas
«Recomendações para futura investigação na área»).
Acreditando-se que a presente pesquisa seja um pequeno contributo para que outras se realizem,
inclusive num panorama mais alargado, i.e. extensível a outras áreas do conhecimento (com
actividades congéneres), adiciona-se um glossário em anexo, que se julga multidisciplinar ao abordar
várias temáticas mencionadas ao longo da dissertação, na tentativa de poder elucidar o
leitor/investigador (inclusive, o não especializado na temática abordada).
Também em anexo, são colocados os desenhos realizados pelos idosos (onde por limitação de
espaço, optou-se pelos que mostravam diversidade de abordagem), tabelas de dados referentes às
entrevistas, o termo de consentimento livre e informado entre entrevistado/entrevistador (para a
realização da investigação) e o questionário/guião de entrevista (constituindo a apresentação
®

®

multimédia em suporte Microsoft PowerPoint ).

6

ESTADO DA ARTE | O IDOSO
JARDIM DE LAR Preferência segundo a pessoa idosa

2. ESTADO DA ARTE
2.1. O IDOSO
2.1.1. O IDOSO NA SOCIEDADE
No passado as sociedades tradicionais praticavam a veneração dos idosos e era prática enraizada
que os que alcançavam o privilégio de uma idade avançada tornavam-se patriarcas e conselheiros,
sendo uma referência para as gerações mais novas (Henriques, 1998).
Os povos nómadas consideravam que as pessoas mais velhas eram dotadas de poderes
sobrenaturais (contactavam com o mundo espiritual) e em muitas tribos africanas eram considerados
Deuses, intercedendo junto dos antepassados, para protecção e favores. Para o povo Maia, Azteca e
Inca, eram os sábios (transmitiam conhecimento) e eram temidos pelos jovens que lhes prestavam
obediência (Nunes, 2005).
O povo de Israel considerava a longevidade de vida como uma recompensa à virtude. São os
anciãos que tinham cargos políticos, religiosos e legislativos. Segundo a Bíblia é comum os mais
velhos prevalecerem sobre os mais novos, havendo um mandamento em que se deve honrar a seus
pais. Na Grécia antiga os anciãos (Almeida, 2008) eram respeitados face à sua sabedoria, sendo os
mais importantes na estrutura social (Giraldes y García, 1993).
O poder Romano era conseguido através dos anciãos «generais» (Almeida, 2008), significando
estes a estabilidade social. Eram eles os proprietários das terras e assumiam um papel respeitado ao
governar o império (Giraldes y García, 1993).
A partir do Renascimento inicia-se o pensamento do homem jovem, vigoroso e charmoso; no
entanto, as mulheres anciãs eram tratadas com menos respeito (Giraldes y García, 1993).
A partir do Século XVII, os mais velhos pertencentes à classe da burguesia tinham maior
importância na participação social. Eram eles que simbolizavam a unidade e a permanência da
família, por meio da herança; eram os chefes de família e detinham propriedades, gozando de
prestígio económico. O mesmo não se poderia dizer dos idosos camponeses, deixados ao abandono,
sendo alguns «recolhidos» pela igreja (Giraldes y García, 1993).
No século XIX os mais velhos começam a ser mais valorizados, face ao progresso demográfico
(industrialização e êxodo rural), sendo algumas leis e normas feitas neste sentido (Giraldes y García,
1993).
Até aos finais do século XIX a baixa esperança de vida não era geradora de grandes
preocupações à família ou à sociedade. Com o avanço da medicina, das condições de vida, dos bons
hábitos de higiene e de alimentação, vieram originar mudanças sociais e demográficas que se
traduziram no aumento do número de idosos; e, também, na diminuição de óbitos à nascença
(Henriques, 1998; Oliveira, 2013).
É a partir desse século que se assiste também à redução do período de vida laboral activa,
consequentemente se estabelece a aposentação laboral obrigatória, que leva o indivíduo à
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ociosidade forçada, e com ele poderá surgir sentimentos de insatisfação, por se privar o reformado de
um papel e estatuto profissional que lhe permitia a integração social (Henriques, 1998).
Note-se que em sociedades desenvolvidas como o Japão, 7 em cada 10 idosos vivem com os
seus filhos (Payá, 1999). De uma forma geral no continente asiático, que reúne mais de metade da
população mundial, o sénior é muito respeitado e considerado. No entanto, menciona-se um estudo
de 1988, citado por Nunes (2005), que concluiu que 84% da população (num total de 262 inquiridos)
pensava ser negativo viver em casa com pais e sogros. Hoje em dia, estes são vistos como um
«peso» para a economia e/ou ao trabalho da família ocidental. Ficam entregues a si mesmos, ao
abandono nas suas casas, ou em lares, centros de dia e até em hospitais (Henriques, 1998). O idoso
é visto como menos capacitado face aos estereótipos e mitos que se enraizaram (exemplos: o
envelhecimento está associado ao processo cronológico, improdutividade, senilidade, desligamento
do mundo, inexistência de sexualidade, serenidade, diminuição da inteligência, isolamento e
inutilidade de viver (Correia, 2007)).
No fundo a «velhice» é mais uma etapa da vida, tão importante como as outras. É necessário que
o idoso a viva sentindo-se útil, autónomo e inserido na sociedade (Henriques, 1998). Torna-se
imperativo aperceber-se da importância da participação do idoso numa actividade, no cumprimento
de um objectivo ou projecto, conduzindo-o a sentimentos de gosto e satisfação pela vida (Qualidade
de Vida). Nestes projectos estão patentes a sua experiência passada. Assim, a programação do
tempo e o tipo de actividade que o idoso desempenha, constituem factores extremamente
importantes para a satisfação. Esta é afectada por aspectos do meio social e físico, muito embora se
deva ter em conta as características psicológicas de cada indivíduo (Henriques, 1998).
Nas últimas décadas apareceu uma política de acção social em favor do idoso, através da
organização dos seus interesses no respectivo meio familiar, o serviço de assistência e prestação de
cuidados ao domicílio, a acção social em matéria de ocupação (Terapia Ocupacional) e divertimento,
como as viagens turísticas, actividades agrícolas, jardinagem e oficinas (Almeida, 1987). Fontes
(2009) refere que os primeiros indivíduos da geração baby-boomer chegariam à idade da reforma em
2011, esperando, pois, usufruir satisfatoriamente de diversos serviços, tais como o turismo, a
assistência médica e o serviço social, por exemplo, mediante a instituição «lar de idosos». Visando o
caso Português, trata-se duma geração designada de «Silenciosa», que se continha em falar de
assuntos que lhes pudesse trazer problemas políticos, retraindo-se em dar a sua opinião quando
questionados sobre os seus graus de satisfação (Fontes, 2009). Assim, os projectos que sirvam esta
população deverão coadunar-se com os seus modos/história de vida: “É interessante verificar que
insistimos durante os últimos anos em modelos de actividade física, lazer, cuidados e serviços
completamente desadequados para a geração para quem estivemos a trabalhar” (Fontes, 2009: 2).
Os espaços exteriores deverão ser diferentes, por exemplo, “os jardins vão ter que ter bancos mas
com coberturas para a chuva” (Fontes, 2009: 3). Os idosos, “não vão conceber que a oferta de
ocupação e lazer se limite às excursões e aos bailes” (Fontes, 2009: 3). Também, “é simples
percebermos que as letras dos jornais vão ter que ser maiores, bem como dos avisadores públicos
espalhados pelas cidades, que os sinais luminosos vão ser temporizados em função de menor
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funcionalidade dos idosos…os assuntos da comunicação social vão adaptar-se aos gostos e
interesses dos de maior idade” (Fontes, 2009: 3).
Do exposto no presente sub-capítulo, quanto ao enquadramento do idoso na sociedade, é de
referir igualmente a existência de legislação nacional que tem em conta as necessidades físicas da
população idosa.
São vários os regulamentos existentes, sendo a legislação da acessibilidade a que regulamenta
ao pormenor o modo como os espaços exteriores, nos quais se inserem os jardins, devem ser
concebidos. Apesar do referido em Decreto-Lei nº163/2006, 8 Agosto (Regime de acessibilidade aos
edifícios e estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais) e da Portaria
nº67/2012 de 21 de Março, artigo 15º, ponto 2, alínea c (“Na implantação da estrutura residencial
deve ter-se em conta: ... a proximidade a parques urbanos, jardins públicos e outros espaços naturais
suscetíveis de proporcionar passeio e convivência social”) existe a necessidade de adequar as
disposições em casos concretos, surgindo a necessidade de treino por parte do projectista. Uma boa
equipa projectual (que garanta soluções técnicas/construtivas e de grande profundidade ao nível do
projecto); uma fiscalização atenta, pedagógica e punitiva; e a sensibilização para a problemática da
terceira idade, ajudam na concretização das normas regulamentares, por parte das classes
profissionais intervenientes. Assim, torna-se necessário construir espaços exteriores de uso
público/privado, como jardins, que cumpram os objectivos da acessibilidade e da inclusividade no
ambiente urbano e garantam o exercício da cidadania independente das capacidades dos utentes:
“Se quisermos ter no futuro uma sociedade de pessoas activas, participante e com qualidade de vida,
temos de adequar o meio físico às capacidades da generalidade das pessoas e não exigir-lhes que
sejam elas a adaptarem-se ao meio que projectamos” (Simões, 2001: 83).
Uma cidade saudável é aquela cujos elementos de composição permitam o bem-estar do Homem,
através da possibilidade recreio, da interação social, segurança, mobilidade e acessibilidade, entre
outros: “A healthy city offers a physical and built environment that encourages, enables and supports
health, recreation and well-being, safety, social interaction, accessibility and mobility, a sense of pride
and cultural identity; and is responsive to the needs of all its citizens” (Birley, 2011: 291-292).
Também: "O tempo industrial provocou uma reestruturação no ritmo da vida social, afectando a vida
religiosa e familiar…provocou uma separação entre o tempo de trabalho e o tempo pessoal.
Contribuiu também para o aparecimento do tempo livre que se associava ao tempo fora do trabalho e
que se caracterizava pelo repouso, pelo divertimento, pela recuperação física e pela educação. A
conquista do tempo livre foi lenta e progressiva..." (Provonost, 1996, cit. in Cabrita, 2005: 56).
Em 2012 foi comemorado o Ano Europeu do Envelhecimento Activo e da Solidariedade entre
Gerações, face à tendência de envelhecimento da população europeia e dada a necessidade de
sensibilizar a sociedade para o contributo sócio-económico do idoso e da promoção de medidas que
os mantenha activos, em qualidade e quantidade (Eurocid, 2012; IGFSE, 2012).
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2.1.2. DADOS ESTATÍSTICOS

No presente sub-capítulo são analisados os dados estatísticos da população idosa em termos de
número, longevidade, reforma, habilitações e cenários futuros.

A) A população idosa em números:

A população actual residente em Portugal foi estimada em 10 636 979 indivíduos (5 490 336
mulheres e 5 146 643 homens (INE, 2011)). Através da figura seguinte (Fig.2), disponibilizada pelo
INE (2002), é possível verificar que a estrutura da pirâmide etária de hoje já não é triangular como em
1960: era maior na sua base (que correspondia às primeiras faixas etárias) e afunilada no topo (faixas
etárias mais velhas). No advento do novo milénio, o número de pessoas nas faixas etárias
compreendidas entre a nascença e os vinte anos são quase metade das existentes em 1960. No
entanto, a partir dos 65 anos, assiste-se a partir de 2001 à duplicação dos valores de 1960 (Fig. 3).

%

Figura 2 – Inversão da pirâmide etária: anos 1960 e 2000
(Fonte: INE, 2002)

Figura 3 – Evolução da proporção
(%) da população com mais de 64
anos, nas gerações: passadopresente (1960-2010)
(Fonte:
2004)

Carrilho

&

Gonçalves,

Em Portugal, existem 129 idosos por cada 100 jovens menores de 15 anos, isto significa a
continuação do envelhecimento demográfico (índice de envelhecimento de 129%), fruto do declínio
da fecundidade e do aumento da longevidade. Actualmente o Alentejo e o Centro, são as zonas mais
envelhecidas, existindo respectivamente, 179 e 164 idosos, por cada 100 jovens a viver na região. A
população jovem supera a idosa apenas nas regiões autónomas portuguesas (INE, 2011).
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B) Longevidade:
Para os portugueses nascidos em 2010, estima-se que viverão em média 79,2 anos (“76,14 anos
para os homens e de 82,05 anos para as mulheres” - INE, 2011: 93). Estima-se que a esperança de
vida, para quem tenha atingido os 65 anos em 2010, seja em média de 83,47 anos. Em 1991/2 a
esperança média de vida à nascença era 78 anos para as mulheres e 70,8 anos para os homens; no
ano 2001/2, respectivamente, 80,6 e 73,7 anos (Carrilho & Gonçalves, 2004). Segundo dados do INE
e Pordata, em 2010 existe uma projecção de 18,6 anos no que respeita à esperança de vida aos 65
anos (“Número médio de anos que uma pessoa com 65 anos pode esperar viver, mantendo-se as
taxas de mortalidade por idades observadas no momento de referência”). Dados da mesma fonte em
2009, reportam que as mulheres tendem a viver, a partir dos 65 anos, mais 19,9 anos e os homens
16,6 anos (em 1970 era na ordem dos 14,6 e 12,2, respectivamente - Pordata, s.d.).
As diferenças de longevidade variam com o género devido a vários factores. Por exemplo, o
homem possui comportamentos menos cautelosos, guia mais depressa e gosta de desafiar o perigo;
procura menos vezes o médico; ao longo da sua vida o «idoso de hoje» sempre bebeu e fumou mais
que as mulheres e/ou desempenha tarefas profissionais mais arriscadas. Por sua vez, a mulher já
não morre no parto, causa que invertia anteriormente as diferenças etárias (Nunes, 2005). Seus
estudos referem a tendência para as mulheres igualarem os padrões de vida dos homens e
consequentemente reflectir-se no grau de saúde; por sua vez, as tarefas perigosas são substituídas
por máquinas; pelo que poderá ditar a tendência nos «idosos/as do futuro» virem a possuir uma
longevidade aproximada (isto embora, do ponto de vista fisiológico existirem diferenças no género
que são responsáveis pela esperança de vida). No entanto, a alteração dos hábitos alimentares para
um sistema de fast-food e o stress de uma vida agitada, poderão alterar o padrão da mesma, daí a
importância de educar/sensibilizar a população para as designadas «doenças da civilização» (Nunes,
2005). Em média, a mulher vive mais anos que o homem e existem mais viúvas, visto casarem
tendencialmente com homens mais velhos (e a conseguirem viver sós no estado de viuvez),
conforme reportam Moody e Sasser: “The role of gender in aging deserves special consideration not
least because so many more women survive into old age than do men (Coyle, 1997). Women who
reach age 65 can expect to live nearly 20 more years, whereas men at age 65 have only about 17
years ahead of them. In all parts of the world, women comprise the majority of the older population
(Gist & Velkoff, 1997)…Statistically, women tend to marry men who are older than they are, and
women´s longevity is greater. Thus, women are much more likely than men to be widowed and to live
alone in old age.” (Moody & Sasser, 2014: 308).

C)

Reforma:

Existe uma proporção de 27 idosos por cada 100 pessoas em idade activa (entre os 15-64 anos),
reflectindo-se no índice de dependência do idoso (INE, 2011). A população activa aumentou 10,4%
(cerca de 530 mil pessoas) entre 1998-2008: “Para o crescimento desde 1998 contribuiu
principalmente o aumento da população feminina no mercado de trabalho, possivelmente o
adiamento da entrada na reforma e a dinâmica dos fluxos migratórios, ainda que tais impactos se
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tenham atenuado nos anos mais recentes” (INE, 2011: 17-18). No entanto, com a baixa natalidade (e
face à emigração, Carrilho & Gonçalves, 2004) não haverá empregados em número suficiente que
sustentem o actual sistema de reforma (“a diminuição da população em idade activa inicia-se entre
2010 e 2020”, Carrilho & Gonçalves, 2004). O risco de pobreza continua a aumentar nos indivíduos
com mais de 65 anos (correspondendo a 21% da população total); e sendo que 24% se manifesta até
aos 25 anos de idade. Da totalidade dos óbitos registados em 2010, a maior parte ocorreu entre os
indivíduos mais velhos, i.e. 66,8% acima dos 75 anos (65,8% em 2009).

D) Habilitações:
A realidade portuguesa aponta para índices de analfabetismo muito elevados nesta faixa etária.
Segundo dados do Censos de 1991, mais de metade das idosas não sabia ler e escrever. Possuíam
igualmente baixo grau de literacia (incapacidade de domínio na leitura, escrita e cálculo mental) e de
formação (em 1999, 66,4% do universo de mulheres sem nenhum grau de instrução situava-se acima
dos 54 anos - Nunes, 2005). Em 2001, mais de metade da população com 65 e mais anos (55,1%)
não tinha qualquer nível de instrução, sendo superior no caso das mulheres (64,7% contra 41,3% dos
homens). Apenas 37% detinha o 1º ou 2º ciclo do ensino básico (48,0% dos homens; 29,3% das
mulheres); e 7,9%, entre o 3ºciclo e a universidade (INE/DECP, 2001 e referido segundo dados do
INE, 2002).
E) Cenários Futuros:
Independentemente do cenário, dados do INE para os anos 2000-2050 (Fig. 4), apontam para que
se assista ao incremento do duplo envelhecimento, traduzido pelo aumento da percentagem dos
idosos e a diminuição dos jovens. Também, dar-se-á um aumento mais acentuado da população
idosa feminina no total da população, que assume valores entre 16,4-20,4% (13,1-16,1% no
masculino) nos cenários de rejuvenescimento e envelhecimento (INE, 2003).

Figura 4 – Pirâmide etária (segundo diferentes cenários), Portugal, 2000-2050
(Fonte: INE, 2003)
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Outro dado importante a reter, segundo Magalhães e Peixoto (2009), é o fluxo migratório (entre
2009-2060) que, entre outros, ditará uma tendência para o abrandamento do aumento do processo
de envelhecimento em Portugal, e o aumento da idade activa face ao entardecer do declínio das
faculdades no idoso (e aumento da idade de reforma, sistema este já em debate na União Europeia).
Dados do Eurostat Yearbook 2008 foram mencionados por Fonseca (s.d.), referindo-se ao
incremento de idosos na Europa a 27 países (UE27):
-Em 2008 as pessoas com mais de 65 anos representavam mais de 17,1%;
-Em 2060 as pessoas com mais de 65 anos representarão cerca de 30%;
-Em 2060 as pessoas com mais de 80 anos, aumentarão, dos actuais 4,4% para 12,1%.
Segundo a organização WHO (s.d.), de 2000 para 2025 existirá o dobro da população idosa
mundial, incrementando as faixas etárias superiores a 80 anos e a proporção de mulheres duplicará:
“In 2000, there were 600 million people aged 60 and over; there will be 1.2 billion by 2025 and 2 billion
by 2050. Today, about two thirds of all older people are living in the developing world; by 2025, it will
be 75%. In the developed world, the very old (age 80+) is the fastest growing population group.
Women outlive men in virtually all societies; consequently in very old age, the ratio of women/men is
2:1”. Refira-se também Carvalho (2011: 3): “o número de habitantes citadinos tenderá a aumentar
cada vez mais e em 2030 cerca de 3 em cada 5 pessoas viverão nos grandes centros urbanos.
Relativamente à população activa, um em cada dois serão pessoas idosas”.

2.1.3. O PROCESSO DE ENVELHECIMENTO
Apesar da sabedoria/experiência/serenidade, entre outras características positivas associadas à
idade (Imerso, 2008, cit. in Móran, 2009), existem «Desvantagens» associadas ao envelhecimento.
Entre os 65-74 anos de idade, elas são: 14,56% na organização de habilidades; 8,55% na
independência económica; 7,25% na mobilidade; 6,02% na independência física; 3,58% para a
integração social e 3% ao nível da orientação. Depois dos 75 anos, estas agravam-se: 25,50% em
organização de habilidades; 19,41% em mobilidade; 17,48% na independência física; 13,69% na
independência económica; 13,03% na orientação e 10,36% para a integração social (SNR, 1996).
O envelhecimento é um processo que possui três dimensões (Correia, 2007):
-Biológico- senescência (envelhecimento dos tecidos do organismo, segundo referem Coelho e
Tavares, 2002) devido ao tempo, perda das capacidades funcionais e vitais, limite de vida dos
sistemas do organismo face à perda da capacidade de adaptação e auto-regulação;
-Social (Sócio-cultural)- dependendo da cultura onde se está inserido, poderão existir perdas de
papéis, estatutos, comportamentos, estilos de relacionamento e hábitos sociais perante a sociedade;
-Psicológicos- influenciada pelos processos biológicos e sociais, incide nas capacidades
comportamentais de adaptação do sujeito ao meio: memória, inteligência, habilidades, sentimentos,
motivação, emoção. Entre outros, irão influenciar a autonomia, o controlo e a auto-estima.
Assim, e dada a complexidade do processo, o factor idade não serve para esclarecer quem é
idoso/sénior: “a velhice deverá ser entendida como um processo individual moldado pelo habitus
(Bourdieu, 1984) do colectivo de pertença do sujeito formando, portanto, um grupo de idade
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heterogéneo” (Silva & Sousa, 2003: 184). “Serrão (2006) propõe considerar o termo “Seniores” para
os homens e as mulheres com mais de 65 anos, desligados de atividades profissionais formais, que
mantêm as suas capacidades, são independentes, saudáveis e ativos, abrangendo em termos etários
três décadas, dos 65 aos 95 anos. Existem ainda três subtipos...idosos muito dependentes, com
idades acima dos 85 anos...; idosos dependentes...[face a] doença crónica...; idosos independentes
são os que mantêm as suas capacidades mas estão inativos...(Serrão, 2006: 132)” (cit. in Chau et al.,
2012: 33). Outros abordam o conceito «idoso», de uma forma negativa (fragilidade manifestada pela
”pobreza, isolamento social, solidão, doença e dependência” (Mauritti, 2004: 340)) ou positiva
(potencial “segmento específico de consumo”, sendo esta uma época de reflexão/ócio/autoaperfeiçoamento, que constituem elementos para o conceito de «Envelhecimento Activo» (Chau et
al., 2012)).

A)

Envelhecimento e dimensão física-biológica:

Em 1995/6 era espectável que 34,9% das idosas e 44,9% dos idosos entre os 65-69 anos
vivessem sem incapacidades (INE/INSRJ, 2000).
Com o avanço da idade existe a tendência do aumento dessas incapacidades: por cada jovem
com deficiência existem 5,5 idosos nas mesmas condições (exceptuando-se no caso da deficiência
mental, cuja taxa é semelhante ao longo da vida - INE, 2002).
Verifica-se que ao longo da vida o número de homens com deficiência é mais elevado que o das
mulheres, no entanto e com o envelhecimento, existem mais idosas a viver com deficiências e por
mais anos. Em termos de doenças crónicas as mulheres possuem sempre valores mais elevados
(INE, 2002) (Figs. 5-6).

Figura 5 – Taxas de deficiência

Figura 6 – Taxas de doenças crónicas
(Fonte: INE, 2002)

(Fonte: INE, 2002)

Seguem-se os dados mais relevantes do Censos 2011, publicados pelo INE em 2012, a propósito
da comemoração do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a 3 Dezembro: andar (e ver) são
as dificuldades mais referidas pelos idosos (Fig. 7). Quanto às Actividades Básica de Vida Diária
(ABVD) a «mobilidade», seguindo-se o «ver e ouvir (mesmo com auxiliares)» são as principais
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dificuldades das pessoas mais velhas do estudo. Por fim, «memória, concentração e comunicação»,
sendo que todas as dificuldades mencionadas se incrementam com o factor idade (Fig. 8). Entre os
15-64 anos

andar/subir

degraus é mais dificultoso para as

mulheres, assim

como o

levantar/transportar e ver, mesmo com óculos. A dificuldade em alcançar/esticar-se está apenas
patente no género feminino (INE, 2012). A partir dos 65 anos, para o género masculino é mais difícil
andar e ver, embora o género feminino manifeste igualmente essas dificuldades. Segue-se o ouvir,
memória, banho/vestir e compreender, como parâmetros analisados (Fig. 9).

Figura 7 – Tipo de dificuldades por
grupo etário de idosos
(Fonte: INE, 2012)

Figura 8 – Distribuição da principal
dificuldade na realização de
actividades básicas por grupo
etário
(Fonte: INE, 2012)

Figura 9 – Tipo de dificuldade da
população com 65 ou mais anos, por
género masculino e feminino
(Fonte: Adaptado de INE, 2012)
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Devido a problemas de saúde, em 2009, morreram mais de cem mil pessoas. As causas estão
relacionadas com o aparelho circulatório (31,9%), seguindo-se os tumores malignos - cuja incidência
tem aumentado (23,2%)-, aparelho respiratório (11,6%), outras doenças (11,3%) e causas mal
definidas (9,4%). Mais de três mil deveram-se a doenças do aparelho geniturinário e mil a lesões
auto-provocadas, ambas com percentagens que duplicaram desde o ano 2000; e mil, face a óbitos
por acidentes de transportes (INE, 2011). Em termos de existência de doenças crónicas, segundo
dados de 2005/6, os maiores valores registam-se no campo da hipertensão (superior a 2 milhões de
pessoas), dor crónica (mais de 1,6 milhões) e reumática (>1,6milhões), depressão (>800mil),
osteoporose (>600mil) - qualquer destas doenças aumenta até aos 74 anos de idade. A diabetes
aumenta com o factor idade, prevalecendo na faixas etárias dos 55-64 anos (>184mil) e 65-74 anos
(>181mil), num total superior a 600 mil pessoas. A osteoporose incide dez vezes mais na mulher do
que no homem, maioritariamente a partir da menopausa. Na mulher, incide três vezes mais a
depressão; assim como as doenças crónicas, reumáticas e hipertensão, que quase duplicam. No
caso da diabetes e da asma, existem mais de 100 mil mulheres com essas doenças,
comparativamente com os homens (INE, 2011).

B)

Envelhecimento e dimensão social:

O contacto social acima dos 55 anos de idade na UE27 são, por ordem decrescente de prioridade:
idas a clubes de futebol ou organizações recreativas; artes, educação e associações culturais;
trabalho voluntário; organização religiosa e caridade; «trade union»; ambiente e protecção de
animais; tempos livres em prol dos idosos; política; direitos humanos; empresas e organização
profissional. O papel do exercício físico é diminuto com o acréscimo de idade sendo que apenas 1/4 o
fez com alguma regularidade, atribuindo-se menos actividades realizadas pelo género feminino (EU,
2011).
Relativamente às actividades domésticas diárias, em 1999, pertencia quase sempre à mulher
portuguesa (Fig. 10): preparar refeições, limpeza regular da casa, cuidar da roupa e compras
habituais. Em percentagem semelhante entre géneros (homem-mulher), a jardinagem. Do foro
masculino destacam-se os serviços administrativos (INE, 2001; INE, 2002).

Figura 10 – Actividades domésticas, 1999
(Fonte: Adaptado de INE, 2002)
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Em termos de socialização, Portugal possui apenas 2% da sua população sénior sem qualquer elo
de amizade, encontrando-se no top cinco (com mais conexões sociais) dos países da UE. Chau et al.
(2012: 20) relata: “...[Dos] mais de 200.000 grandes idosos 6 vivem sozinhos”. Também, “O motivo
principal para os idosos optarem pela solução lar respeita à insuficiência em gerir as necessidades
diárias e à impossibilidade da família prestar os cuidados necessários” - as realidades territoriais
ditam diferenças, consoante os locais de residência, sejam eles grandes centros urbanos (variando,
por sua vez: bairros antigos ou tradicionais e novas zonas urbanas), regiões urbanas ou rurais (Chau
et al., 2012: 20).
Nos países mediterrâneos é sobretudo a família (mulher, marido e/ou filhos) que presta cuidados
aos idosos com dificuldades nas suas AVD, no entanto, Chau et al. (2012: 51) afirma: “Analisando a
evolução nas últimas décadas da estrutura, composição e dimensão da família portuguesa, observase o aumento das famílias unipessoais e o surgimento de novas formas familiares e conjugais, o que
pode levar a um aumento dos idosos institucionalizados”. A DECO (1995), citada por Barros (s.d.),
menciona que os idosos apontam como motivo mais frequente para a sua institucionalização a falta
de apoio efectivo de uma rede de interacções (Redes Sociais de Apoio) que facilite a sua integração
social e familiar, face ao seu isolamento. Também, não pretenderem ser uma sobrecarga para a
família (Correia, 2007).
Um estudo realizado a pessoas com 65 ou mais anos, residentes na sua habitação, referiu que “os
homens tendem a referir maior número de amigos, identificando, em média, cerca de quatro amigos,
um a mais que as mulheres” - MOCECOS (Branco et al., 2001: 39). Relativamente à rede social “uma
percentagem razoável dos idosos referiram ter contactos sociais (41.7%), a maioria tinham amigos
com quem desabafar (80.5%) e não referiram mudanças no relacionamento com os outros (90.4 %)”
(Branco et al., 2001: 49).
Segundo Barros (s.d.: 3), “a falta de ocupação e de afectividade, com pessoas em quem possam
confiar bem como a falta de contactos sociais são também sentidas pelos idosos como
condicionantes negativas do seu bem-estar”. Quanto às relações sociais dos residentes de lares, o
estudo de Barros (s.d.) realizado mediante entrevista e análise do seu conteúdo, concluiu as
seguintes relações sociais (constantes no Quadro 1) como indicadores positivos: passeio e visitas de
pessoas significativas, relações de cortesia e amizade entre residentes, colaboração e
relacionamento colaborante dos funcionários; e indicadores negativos, redução de visitas, limitações
de saídas, ausência de familiares, no panorama das pessoas consideradas mais significativas,
conflitos e auto-exclusão entre residentes, maus tratos, gratificações, indiferença, desrespeito dos
funcionários.
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Quadro 1 – Relações sociais do idoso
(Fonte: Barros, s.d.)

C)

Envelhecimento e dimensão psicológica:

As consultas anuais entre as faixas etárias dos 18-64 anos são de 48,2%; e menores de 25%, nas
faixas etárias acima dos 65 anos (EU, 2011).
Segundo dados do INE (publicados em 2011) referentes a 2005/06, em termos de auto-percepção
do grau de saúde, com o avançar da idade os valores correspondentes a «muito bom» ou «bom» vão
diminuindo, denotando-se uma quebra para metade, respectivamente da faixa etária dos 55-64 para
os 65-74 anos, e para um terço desta última, para os 75-84 anos; e igual quebra de proporção, para
idades superiores a 84 anos. A partir dos 55 anos, o grau de satisfação de «muito bom»/«bom»
passa a metade do grau de satisfação «razoável» e iguala-se ao grau de «insatisfação». A partir dos
65 anos os valores de saúde «razoável» superam ligeiramente os «maus»/«muito maus» valores;
invertendo-se os valores a partir dos 75 anos. De uma maneira geral, as idosas referem possuir um
estado de saúde tal, que por comparação, é menor aos resultados mencionados pelos homens da
mesma faixa etária (INE, 2011).
Enumera-se de seguida alguns indicadores de bem-estar (EU, 2011): optimismo quanto ao futuro,
sensação de segurança ao andar só à noite - apenas 1/3 dos idosos pertencentes à UE revelam
insegurança -, excesso de peso na população, fumadores, actividade física, vacinação contra o vírus
influenza, percepção do seu estado de saúde, doença ou problema de saúde a longo termo,
limitações auto-percebidas nas actividades diárias, consulta de especialista face a problema
emocional e psicológico, mortalidade, causas de morte, consultas anuais em especialistas, doenças
de pacientes hospitalizados segundo grupo etário, sistema e despesas do sistema de saúde
privado/público e cuidados em lares, auto-percepção das necessidades face às reformas, proporção
de população em querer viver nas suas próprias casas quando forem idosas (55-64 anos, registando:
33,8% muito desacordo, 27,2% algum desacordo, 20,4% algum acordo; 14% fortemente de acordo,
não responde 4,6%; faixas etárias superiores a 64 anos: 28,9% muito desacordo, 25% algum
desacordo, 21,2% algum acordo; 18,2% fortemente de acordo, não responde 6,8%.
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Quanto ao facto de não poderem viver autonomamente, uma vez a sua habitação não estar
adaptada às suas necessidades, não permitindo que o espaço doméstico proporcione o «Aging in
Place», as respostas são: dos 55-64 anos, 3,1% muito desacordo; 6,5% algum desacordo; 32,6%
algum acordo; 53,2% fortemente de acordo; não responde 4,6%. Nas faixas etárias superiores a 64
anos: 3,5% muito desacordo; 7,6% algum desacordo; 31,1% algum acordo; 50,8% fortemente de
acordo; não responde, 6,9%.
Outro indicador para melhorar as condições de vida, passa por medidas governamentais: obter
remuneração, poder voltar à vida activa com um horário de trabalho flexível; seguindo-se pensão para
cuidados de saúde; direito de trabalhar em part-time; treino sem custos; férias (e ajudas) - EU, 2011.
Também, a este respeito escreve-se: “Aside from physical health, an individual´s perception of
their life is also linked to psychological factors. These may be shaped through social relationships,
personal beliefs, feeling of isolation/loneliness, or concerns over security/safety and finance” (EU,
2011: 93). Ou seja, a percepção do idoso sobre a sua vida transcende a saúde física, prendendo-se
igualmente ao factor psicológico: este pode ser ditado pelas suas relações sociais, crenças, situações
de isolamento (afastamento geográfico) e sentimento de solidão; também, com questões monetárias
e/ou de segurança.

D)

Mais informação na área:

O idoso poderá experimentar problemas/incapacidades que interferem na mobilidade, orientação,
privacidade e comunicação. Por exemplo, interferem negativamente nas variáveis mobilidade e
orientação, os deficits associados ao órgão da visão (e.g. degradação da acuidade, visão central
reduzida, diminuta capacidade de percepção do meio). Na mobilidade, a problemática associada às
articulações (e.g., osteoartrose - Novaes, s.d.); à reduzida agilidade e resistência ao esforço dado o
enfraquecimento (e.g., doenças cardíacas como a arteriosclerose e a angina de peito, problemas
circulatórios e pulmonares), desequilíbrios (associando-se os problemas auditivos); aos reflexos
lentos (e.g., tempo de atenção, memória e capacidades cognitivas limitadas) que poderão
desencadear a queda e esta à diminuição da auto-confiança, por exemplo, em sair de casa e procurar
um

jardim

para

as

suas

actividades

de

lazer

após

o

episódio.

As

perturbações

nervosas/mentais/perda de memória/confusão mental podem desencadear problemas de orientação.
No idoso interferem (a nível de provocar a desorientação espacial) os deficits sensoriais, sendo que é
a partir da visão que se apura a maior parte da informação do meio - no caso de um invisual, se a
este deficit estiver associada a incapacidade para detectar/localizar/diferenciar sons, poderá ocorrer
confusões como perder-se no espaço. Se este problema não for corrigido com cirurgia ou aparelhos
tecnológicos (assim como no campo da visão), o idoso começa a afastar-se do meio social. O clima
do ambiente exterior (e.g., intolerância a temperaturas extremas, ambientes agressivos, questões de
reumatismo e/ou existência de varizes) pode privar o idoso de conviver no espaço «jardim», do
mesmo modo não procurar locais neste, onde possa relaxar e obter privacidade. No entanto, existem
soluções técnicas que minimizam o frio no Inverno, como um pavimento que irradie calor - igualmente
disponível para estruturas verticais, como paredes (Gourley, 2000).
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A acessibilidade deve ser considerada como um dos parâmetros de base na intervenção do
espaço exterior, potenciando o conforto ambiental e a qualidade de vida. O processo de
envelhecimento é uma realidade inevitável do ser humano e reflecte-se na diminuição progressiva,
por vezes lenta, das capacidades físicas e mentais. A inadequação do meio que o rodeia, exige-lhe
um esforço cada vez mais árduo e com ele surge o desconforto crescente e a dificuldade em se
adaptar, até se verificar, por fim, a impossibilidade de manter uma vida normal, que o obriga a
renunciar de muitas das suas exigências, mesmo as mais primárias, acabando por se isolar cada vez
mais em casa (conforme referido por Simões no Anuário 2001). Com o avançar da idade, dá-se uma
perda progressiva da mobilidade - com origem no enfraquecimento e degeneração muscular, rigidez
articular, problemas de coluna, tremores e descoordenação motora – e com esta o risco e a
vulnerabilidade aumentam, agravadas pela redução da vertente sensorial, em particular da visão. E
sendo que a utilização de cores quentes e texturas podem ajudar a aumentar a percepção das
componentes do espaço, dada a problemática em torno da falta desta - no entanto, refira-se que as
pessoas portadoras da doença Alzheimer necessitam de tons mais suaves, de modo a não ficarem
confusas face à estimulação visual.
Segundo um estudo, divulgado no «New England Journal of Medicine», andar cerca de 3 km
diariamente pode reduzir, para metade, a taxa de mortalidade em sexagenários, além de providenciar
um incremento da Vitamina D, para além de diminuir a degeneração muscular e a apatia (Bennett,
1998).
O exercício físico pode estimular a comunicação interpessoal (entre idosos), melhorar a memória e
comportamento (na Alzheimer), diminuir estados de depressão, conforme indica o texto da
Collablandwiki (2010): “Exercise is a preventable for so many health factors for young and old.
Alzheimer patients have if not more benefits then the common person. Things like mental decline,
good behavior, memory skills increase, and communication skills with everyday conversation. The
depression rate went down a large amount with a normal exercise patterned incorporated in the day.
In our site we can use paths, gardening, and games as a daily exercise routine. The outside factor for
these exercise places also gives more of an upbeat feeling then in a "class room" setting…things like
sporting areas (mini-golf, horse-shoe, bocce ball, gardening, bird feeding, and more)”.
Os especialistas na área da gerontologia e geriatria, Berger e Mailloux-Poirier (1995), referem que
têm dificuldades em ouvir, acima dos 75 anos, 35% mulheres e 45% homens. É por volta dos 50
anos, que as pessoas mais velhas, especialmente os homens (devido a mecanismos hormonais, uma
vez possuírem diferentes níveis de estrogénio), começam a sofrer de presbiacusia (intensificada com
a acumulação de cerúmen - Berger & Mailloux-Poirier, 1995), de uma reduzida capacidade em ouvir
sons de alta frequência (agudos). O resultado dessas e de outras mudanças podem ser sentidas na
redução da relação sinal/ruído para a codificação de eventos ambientais (Welford, 1985, cit. in
Charness, 2009), ou seja, os idosos poderão não distinguir os sons da voz humana face aos sons
ambientais.
O estudo de Barros (s.d., 36), reportando a satisfação com a vida actual de residentes em lares,
concluiu: “A satisfação da vida no lar relaciona-se com o apoio logístico fornecido pela instituição,
numa lógica de valorização das necessidades fisiológicas, alimentação, cuidados de higiene,
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ambiente confortável”. Barros (s.d.: 12) refere ainda que “a vida em lares de idosos pode
desencadear problemas psicológicos e acelerar o declínio físico (Correia, 1988; Belsky, 1996; Deco,
1997)”.
Relativamente à satisfação, o Quadro 2 refere os seus indicadores positivos (e.g. conforto, saúde,
logística, passear, adaptação, ajuda familiar, relações interpessoais, religião) e indicadores negativos
(e.g. dependências, infantilização, deficits, revolta, perda económica e social, solidão, doença,
desinteresse, acomodação).
Quadro 2 – Indicadores positivos e negativos relativos à satisfação de vida
(Fonte: Barros, s.d.)

´

Vide Quadro 3, no que respeita aos cuidados de manutenção de vida e seus indicadores, havendo
a necessidade de lhes proporcionar os seguintes aspectos: e.g. auto-cuidado, exercício físico,
ocupação dos tempos livres, convívio, comunicação, educação, confiança, autonomia.
Quadro 3 – Cuidados de vida e seus indicadores
(Fonte: Barros, s.d.)
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Sendo o papel da comunicação imprescindível, o idoso necessita de ser motivado para que possa
melhorar a sua convivência na comunidade onde está inserido. Há que dar a este todos os
ingredientes para que se sinta motivado. O papel desempenhado pelo animador e outros cuidadores,
da organização/instituição e do próprio espaço são importantes. Sendo a população idosa
heterogénea e para que se estabeleça uma comunicação efectiva, há que ter-se “habilidade,
sensibilidade, atenção, paciência, interesse e amor, para se perceber e entender a necessidade de se
comunicar principalmente com pessoa idosa” (Camargos et al., s.d.: 2).
No processo comunicativo, a comunicação não verbal é igualmente importante: “expressões
faciais, dos movimentos das mãos, braços, cabeças, sinais, mímicas, símbolos, gestos, sinais como
os olhos“ (Camargos et al., s.d.: 3). Segue-se a descrição do estudo de Camargos et al., s.d., 3:
“Inicialmente observamos que os moradores do asilo não se comunicavam entre si [face a
demências, depressão, deficits auditivos/visuais/motores, etc.], com algumas exceções. Muitas vezes,
permaneciam assentados uns ao lado dos outros,...[constitui objectivo] sensibilizar os idosos sobre a
importância da comunicação para o fortalecimento do convívio social; Estimular a sua participação
nas ações educativas, visando a prevenção de doenças e a promoção da saúde para melhorar a
qualidade de vida; Trabalhar com metodologias participativas; Criar estratégias que estimulem a
capacidade criativa do idoso, o convívio social e o trabalho coletivo…”.
Outro exemplo de dinâmicas é o projecto-piloto da ÂNIMAS (Associação Portuguesa para a
Intervenção com Animais de Ajuda Social), que disponibilizou dez cães para interagir com idosos da
Freguesia de Paranhos (Porto), visando "estimular a função cognitiva, promover um envelhecimento
saudável e dinâmico, aumentar a motivação para a participação activa em sessões e favorecer o
clima relacional potenciando a empatia, o respeito mútuo e a entreajuda" (Lusa, 2017).
Assim, os animais podem servir de pretexto para estimular a socialização/conversação, conforme
elucidam as imagens que se seguem (Figs. 11-12), no Jardim da Alameda em Faro, no qual existem
gaiolas com aves, atraindo o transeunte ao local.

Gaiolas: patos, papagaios, canários, galinhas

Animais atraem visitantes ao jardim

Figuras 11, 12 – Actividade terapêutica de passeio com visita a animais no Jardim da Alameda, Faro
(Fonte: Autora)
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E)

Estudos sobre o sénior:

Considera-se que uma pessoa idosa é a “Pessoa com 65 anos ou mais; considerada como capital
humano, com muito ainda para dar aos outros; ser humano como os outros, com direito a condições
de vida dignas” (Nave et al., 2006).
Os idosos são diferentes entre si (face ao meio, género, capacidade, etc. - Nunes, 2005), não
pertencendo a um grupo homogéneo, pelo que importa aos projectistas ter a noção que deverão
projectar espaços exteriores flexíveis, que visem as suas (in)capacidades, tentando, se for o caso,
compensar as dificuldades bio-psico-sociais que possam ter (Bell et al., 2001). Para tal, descreve-se
em glossário (vide Anexo I) algumas sintomatologias que podem (ou não) acompanhar o processo de
envelhecimento. Foram já referidos alguns estudos na área do sénior que mais o afecta em termos de
desencadear problemas na mobilidade, orientação, privacidade e comunicação.
São no entanto necessários (em quantidade e qualidade) “estudos mais específicos e abrangendo
franjas de pessoas idosas...[referindo-se aos estudos MOCECOS, 2001], nomeadamente idosos
institucionalizados ou marginalizados, [que] serão úteis para melhorar o conhecimento deste grupo
populacional” (Branco et al., 2001: 49). Neste contexto o design pode desempenhar um papel de
grande valor e surge como uma das potenciais respostas a estas exigências, devendo procurar
soluções que tentem resolver ou atenuar estas limitações e perdas sensoriais e o sofrimento delas
decorrente. Poderá expressar-se, por exemplo, através da redução das distâncias a serem
percorridas entre áreas de descanso, quer a nível das áreas equipadas e do respectivo equipamento,
contribuindo para um aumento da segurança e assegurando a acessibilidade no espaço exterior. A
localização, a qualidade, a altura e a existência de muitos bancos de jardim são mencionadas
repetidamente em vários estudos (Benett, 1998). Os idosos revelam por vezes elevados níveis de
ansiedade e depressão, capazes de conduzir a uma crescente reclusão, com a consequente entrada
num processo de isolamento social. A presença de espaços dispondo de árvores e zonas de relvado
(em jardins/parques), podem motivar a saída de casa e induzir à socialização - estabelecimento da
comunicação presencial entre indivíduos - sendo a perspectiva desta relação reforçada, e
referenciada em vários estudos, como indutores de saúde, inclusive mental. A proximidade dos
espaços à habitação revela-se também importante, pois a familiaridade e o reconhecimento destes
são geradores de conforto (Bennett, 1998).
As zonas verdes quando ponderadas em termos de design têm efeitos positivos comprovados,
contribuindo para o bem-estar das pessoas idosas (física e psicológica) e enriquece o contacto
comunitário (benefício social).
Há que dotar o espaço de elementos que estimulem/motivem a visita a jardins, tendo em conta
aspectos ligados à estética – esta diz respeito à beleza e atractividade do desenho (Lopes et al.,
2000). Existe estética quando “olhamos para um objecto, sua aparência física faz com que haja uma
experiência sensorial em nós para além da sua mera utilidade. A valorização do design desta
experiência ajuda a comunicar a sua intenção e entendimento para o seu utilizador” (Army Corps of
Engineers, 1997: 2.6). Neste caso os elementos básicos do desenho (tais como, cor, forma, linha)
devem ser cautelosamente articulados de modo a conferir, entre outros, unidade, harmonia e ritmo
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(princípios do desenho), para proporcionarem uma permanente sedução entre jardim-visitante
(Nunes, 2016).

2.1.4. OS LARES
Lar é um “Alojamento colectivo, temporário ou permanente, para pessoas idosas em situação de
risco de perda da sua independência ou autonomia” (INS, 2010: 17). Para pessoas a partir dos 65
anos, mas “em casos excepcionais, pessoas com menos de 65 anos (a considerar caso a caso)”
(ISS, 2009: 4). Local onde habitam e convivem, onde deverão sentir-se seguros, confiantes e
confortáveis; também, promover actividades educativas/lazer/voluntariado (Nunes, 2005).
Segundo Nave et al. (2006), são dirigidas à terceira idade diversas respostas sociais (para além
dos lares), das quais se destacam: Apoio Domiciliário, Centro de Convívio, Centro de Dia, Centro de
Noite, Colónia de Férias, Acolhimento Familiar.
A decisão do próprio idoso ao ingressar em lar deve-se ao facto de, “muitas destas pessoas
perderam a «confiança de estar sós», outras não querem sentir-se «fardos» para as famílias,
geralmente acompanhadas de sintomas somáticos difusos, sentem-se doentes mas não sabem bem
o que têm e vivem em angústia, procuram estar próximas «dos cuidados e das atenções de alguém»”
(Neves , 2009: 16).
A ideia de serem um «peso» aos filhos e como tal aceitarem a institucionalização num lar é
corroborada igualmente por Correia (2007). No idoso deverá existir uma reflexão profunda e
atempada na decisão final de ingressão em lar, no qual a família e/ou amigos poderá participar sem
influenciar; mas note-se que se deverá fazer uma pesquisa prévia das características da instituição,
uma vez que a re-institucionalização por insatisfação do primeiro lar, desencadear novamente um
processo adaptativo (de alguma vulnerabilidade), podendo-se assim evitar experiências traumáticas,
nomeadamente para o idoso institucionalizado involuntariamente, conforme refere Zimring et al.,
2002. Com efeito, e uma vez mais, torna-se necessário adaptar o ambiente ao idoso
institucionalizado, mediante a promoção da mobilidade, orientação, comunicação e privacidade.
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2.2. DESIGN DE JARDIM
2.2.1. O PROJECTO
Um espaço bem concebido confere bem-estar ao seu visitante. No que concerne ao design de
espaços exteriores de lares, existem algumas premissas a ter em conta, para que se cumpra
objectivos específicos de satisfação das necessidades, limitações, capacidades e motivações do
sénior.
A interdisciplinariedade num projecto de concepção de jardins de lares é importante. A
Arquitectura Paisagista (área disciplinar que trabalha o espaço exterior), a Arquitectura (edificado/lar)
e o Design (mobiliário/equipamento), devem actuar no mesmo sentido de modo a se conceberem
espaços que respondam às necessidades e motivações dos utentes.
Entre outras, estão também interligadas as áreas da Psicologia e Ergonomia. A Ergonomia (ou
factores humanos), reporta-se às «leis do trabalho» - estuda a actividade do homem enquanto
trabalhador/utilizador de objectos, garantindo-lhe segurança/conforto/saúde/produtividade (FMH,
2010)-, apresentando-se numa escala menor que a Psicologia Ambiental (ou arquitectura
comportamental), que “...tenta explicitar as contribuições e a convivência multilateral de várias
disciplinas em volta de uma perspectiva comum:...relações recíprocas pessoa-espaço físico”
(Günther, 2003: 276).
A este propósito escreve-se: “É importante avaliar a interface entre a Arquitetura e outras áreas de
estudo que envolvem a adequação e usabilidade dos espaços construídos, como a Psicologia
Ambiental, a Ergonomia Cognitiva, a Ergonomia Física enquanto adequação dos espaços ao
desenvolvimento do trabalho que será desenvolvido nele. A satisfação das necessidades humanas é
uma condição básica para que produtos e ambientes atendam aos requisitos básicos para o que
foram criados” (Balbi & Silva, 2010: 9); “Quando um ambiente físico responde às necessidades dos
usuários tanto em termos funcionais (físico/cognitivos) quanto formais (psicológicos), certamente terá
um impacto positivo na realização das actividades [Villarouco e Andreto, 2008]…”; “Ao desconsiderar
tal condição podem ser causados prejuízos e constrangimentos ergonômicos e cognitivos aos
usuários” (Balbi & Silva, 2010: 9). Para além do utente ou associação que o represente, ”a concepção
e construção [de parques de lazer inclusivos/acessíveis exige a]...existência de uma coordenação
clara entre arquitectos, entidades oficiais, assistentes sociais...” (Pessegueiro, 2014: 158).
Não existindo o «Homem-Médio» - pessoa saudável, sem limitações física, cognitiva, etc.-, há que
encontrar a devida informação (e.g. comportamentos usuais, modos de utilização dos espaços,
dimensões) sobre a população para o qual se destina o projecto, a fim de cumprir os requisitos
funcionais produto-utilizador (e.g. cadeira-sénior) e/ou espaço-transeunte (e.g. jardim-sénior). Tal
resposta poderá ser conseguida por meio da constituição de equipas multidisciplinares, podendo a
recolha de dados seguir metodologias da Ergonomia (contemplando o Design Centrado no Utilizador,
igualmente partilhada pela disciplina do Design), disciplina com intuito: “...procurar optimizar
interacções...promoção da segurança, da saúde e o bem-estar do utilizador, assim como da eficácia
do sistema [e.g. urbano, industrial, transportes] em que está envolvido...“ (Rebelo in CPD, 2003: 139).

25

ESTADO DA ARTE | DESIGN DE JARDIM
JARDIM DE LAR Preferências segundo a pessoa idosa

Overbeeke e Forlizzi (2005), citados por Moreira da Silva (2010: 85) mencionam: “a ciência do
design é onde a teoria e o método [investigação] se encontram...através do design [projectar]”. Assim,
importa «investigar em Design» - processo empírico de análise (baseada em factos), orientando-se
para o desenvolvimento das teorias e de método, em busca de conhecimento novo - e «projectar em
Design» - processo que se foca no produto em si, de cariz de síntese; prática de design que resulta
do saber existente/acumulado e da intuição do projetista (Moreira da Silva, 2010).
O projecto, enquanto conceito, resulta do acto criativo do desenhador. A ideia criativa, para o
compositor-pianista Mozart, à partida surge quando menos se espera (Santa-Rita, 1990). Por vezes é
comum pensar: “não sei ainda bem como fazê-lo mas já sei o que quero fazer” (Santa-Rita, 1990:
334), isto pode ser o começo do acto criativo.
O desenho, as plantas e a manutenção do espaço são de extrema importância para o sucesso do
projecto de um jardim. A este propósito refere-se: “I think the most important thing now is to try and
intervene and see if that intervention does make a difference to people´s happiness…Landscape
architects will have the expertise to look at our factors, and after, to know whether or not what they do
will have an impact on people´s feeling” (Guite, s.d., cit. in Jones, 2002: 12). Um espaço deve ser bem
desenhado, para cumprir harmoniosamente a sua função; atractivo para ser usufruído; claro, sendo
que a sua função deva ser facilmente apreendida; e sobretudo, bem mantido. O papel do projecto
paisagístico prende-se com, entre outros, garantir a segurança, criar sentido de pertença no espaço e
identidade comunitária. Se possível, o espaço deverá ser planeado conjuntamente com a
comunidade local (ACPO/CPI, 2004), que será a maior utilizadora do espaço (Gama, 2015).
Construir a paisagem mediante o projecto, “é manipular positivamente os factores metabólicos da
natureza...configura-se como garantia de perenidade das funções vitais do território, da
compatibilidade entre conservação, recuperação ambiental, actividade produtiva, actividade lúdica e
cultural...” (Vários, 2006: 1).
Em Portugal, a disciplina académica da arquitectura paisagista foi impulsionada pelo Professor
Caldeira Cabral, sendo “a arte de ordenar o espaço exterior em relação ao Homem” (Cabral, 1993:
25). Telles (2007: 249), refere que é “...a paisagem, unidade geográfica, ecológica e estética,
resultante da acção humana e da reacção da natureza…ao arquitecto paisagista, compete o papel de
criar, em qualquer paisagem que é o suporte das comunidades humanas, a melhor forma de
considerar e desenvolver os seus valores culturais..., económicos, técnicos e biológicos...terá de
ordenar as diferentes formas de vida autónomas, na sua essência biológica, sujeitas a uma evolução
pré concebida e cíclica no tempo“. A Arquitectura Paisagista visa “a concepção de uma obra no
espaço e no tempo” (Garção, 1997: 26). No jardim as plantas são consideradas o «material» por
excelência (face ao ciclo de vida e sensações que provoca), ideia esta que se encontra sintetizada
nas intenções de Cabral: “são elas propriamente que tornam viva e, por isso, mutável a nossa obra”
(Cabral, 1993, cit. in Garção, 1997: 27).
Relaciona-se com diversas áreas do conhecimento daí que a sua linguagem tenha de ser
universal, para que se adapte e se inter-relacione com as diversas áreas profissionais com que
trabalha (Garção, 1997). E deve desde cedo acompanhar o projecto, no que respeita à localização,
orientação, função, ambiência, microclima e acessibilidade. Igualmente conter equilíbrio e harmonia
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para que a sua obra, por exemplo, materializada enquanto jardim, fique agradável aos (cinco)
sentidos do visitante. Um espaço bem projectado é aquele que passou por uma pesquisa das
características locais relacionadas com os elementos naturais - clima, solo, vegetação, águas, seres
vivos, topografia, etc. - e com os elementos humanos - hábitos, interesses, história, organização
social, etc. - e da avaliação dos efeitos e da utilidade do projecto.
O espaço verde cumpre funções importantes na vida do idoso - conforme refere Thompson, 1988,
no estudo do Centro Médico Regional do Bom Samaritano de Phoenix - e, como tal, deve ser
construído tendo em conta as suas necessidades. É importante que o espaço exterior proporcione
benefícios terapêuticos ao promover o bem estar físico, psíquico e social do indivíduo. O seu desenho
deverá estar adaptado às suas necessidades e cabe à equipa projectista saber explorar as
potencialidades estéticas e funcionais do mesmo, sendo que, factores como a cor, a textura, o
mobiliário urbano, a sinalização, a iluminação, entre outros, são importantes à devida comunicação
espacial (Nunes, 2008; Nunes, 2016).

2.2.2. COMUNICAÇÃO ESPACIAL
A melhoria de qualidade de vida do indivíduo idoso passa pela adequação do ambiente (Guerreiro,
2005; Russel & Snodgrass, 2002) às suas necessidades, capacidades/limitações e interesses. Estas
são influenciadas com vista à percepção do ambiente em seu redor.
Comunicar significa literalmente colocar em comum (Erlhoff & Marshall, 2008). Em geral, pode
definir-se comunicação como o processo pelo qual se transmite uma mensagem entre um ou vários
emissor(es) e um ou mais receptor(es), mediante diverso(s) canal(is) e usando um código que seja
entendido por ambas as partes (Capacidade Lógica, 2009). Transportando este conceito para o
espaço, este só é devidamente reconhecido pelo transeunte caso a mensagem seja compreendida.
Exemplificando, se um peão ao atravessar a via não se aperceber da diferença de nível entre esta e o
passeio, pode ocasionar a queda. Então, poder-se-á dizer que não se estabeleceu a devida
comunicação entre os vectores espaço-indivíduo. A queda tanto pode ser originada por inerência do
próprio (e.g. esquecimento de óculos de correcção da miopia) ou proveniente de factores externos
como o desenho do passeio não estar legível - por exemplo, sem remates diferenciados em termos
de material/cor ou altura de espelho desapropriada (imperceptível). A este propósito Hinde (1974:
103) menciona: “Communication about the environment may depend upon a whole spectrum of
signals”. Segundo Küppers (2002), 80% (metade dessa percentagem diz respeito à cor) da
informação recebida pelo Homem provem do sentido da visão, proporcionando a apreensão das
formas e das cores, pelo que importa explicar sucintamente o mecanismo da visão.
A retina do olho possui dois tipos de foto-receptores (os bastonetes, que permitem a identificação
de várias intensidades luminosas processando a visão de contornos, de contraste claro-escuro; e os
cones, que associam a cor à imagem) que captam os estímulos luminosos e os convertem em sinais
eléctricos que são trabalhados para se obter a informação (cor, forma, distância, tonalidade, etc.) que
será conduzida ao tálamo (a informação junta-se à armazenada noutras experiências da memória)
levando à percepção (Oliveira, 2004). Percepção trata-se, pois, da “função psicológica que capacita o
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indivíduo a converter os estímulos sensoriais em experiência, organizada e coerente (Gold, 1984)” (in
Filho, s.d.). É o processo psicofisiológico que se manifesta no sistema nervoso central e cujos
resultados são o conhecimento do que nos rodeia; é um processo dinâmico, e que pode resultar
numa informação incompleta, incerta ou errada; resulta do reconhecimento dos estímulos analisados
na memória a longo prazo. Os princípios pela qual está estruturada a percepção do mundo exterior
são (Gonzalez, 2003): proximidade (elementos próximos conferem unidade); similaridade (os
elementos similares dentro duma unidade de informação são considerados de forma única);
continuidade (elementos que se organizam facilmente segundo as suas formas características);
complemento (quando um elemento está ligeiramente obstruído por outro existe a tendência de se
extrapolar essa forma, completando-a); finalidade comum (entre elementos, conferem unidade).
Para além de auditivos, os estímulos podem ter natureza (Gibson, 1983):
-Química (e.g. substâncias por ingestão de alimentos, substâncias voláteis duma fragrância floral);
-Óptica (e.g. luz/radiação);
-Mecânica (e.g. pressão sobre a pele ou vibração, temperatura, dor e cinestesia/movimento). Se
existir pressão sobre a pele e tecidos profundos em conjunto com articulações designa-se de toque
háptico; se a estes se juntar os músculos, toque dinâmico; se com os vasodilatadores ou
vasoconstritores, toque temperatura; se cumulativamente se relacionarem articulações, pressão,
órgãos vestibulares dão toque de orientação, relacionando-se estas com a gravidade.
São estímulos coordenados a partir dos receptores (sensores), mas o estímulo informacional só é
conseguido com coordenação do sistema percepcional, i.e. descodificação contínua da informação
pelo cérebro a partir dos estímulos: inputs do meio ambiente, como a cor, forma, odor, som (os cinco
sentidos); e a partir de si (dependentes de nós mesmos), uma vez que os órgãos internos
providenciam estimulação, tomando como exemplo o movimento locomotor, no qual o corpo se
desloca no espaço, por exemplo à procura de uma fonte sonora, como uma fonte de água, não se
esperando passivamente sem se movimentar (com a cabeça), mas antes numa procura percepcional
activa, exploratória, orientativa e móvel (Gibson, 1983).
Existe para além dos cinco sentidos tradicionais (receptores externos), os sentidos proprioceptores
(com feedback) provenientes dos órgãos, como músculos (função anti-gravitacional da postura
esquelética, e em que os membros inferiores são responsáveis pela «locomoção» num registo de
esforço e não de movimento, por contracção e relaxamento alternado/balanceado, com flexão e
extensão das pernas), articulações (estas responsáveis pelo registo da posição corporal e o
movimento angular dos ossos do esqueleto) e ouvido interno/cóclea (este responsável pelo equilíbrio
corporal, sendo importante a estabilidade da cabeça - ouvidos, olhos, nariz, que nos orientam), e ao
qual o ser humano experiencia a sensação de origem externa (a base da percepção), de sensação de
movimento (cinestesia) e sensação vaga dos órgãos internos (provavelmente reflectindo-se nos
sentimentos e na emoção, segundo Gibson, 1983).
O Quadro que se segue, resume os sistemas perceptuais supramencionados (Quadro 4).
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Quadro 4 – Sistemas perceptuais
(Fonte: Adaptado de Gibson, 1983: 50)

GOSTO

HÁPTICO
VISUAL

SISTEMA

SISTEMA
CHEIRO-

SISTEMA

SISTEMA
AUDITÓRIO

SISTEMA DE
ORIENTAÇÃO
BÁSICO

NOME

MODO DE
ATENÇÃO

UNIDADES
RECEPTIVAS

ANATOMIA DO

ACTIVIDADE DO

DISPONIBILIDADE

ÓRGÃO

ÓRGÃO

DO ESTÍMULO

INFORMAÇÃO
EXTERNA OBTIDA

Orientação geral

Mecanoreceptores

Órgãos
vestibulares
(localizam-se no
ouvido interno)

Equilíbrio
corporal

Forças de
gravidade e
aceleração

Direcção da
gravidade,
sentir-se
empurrado

Ouvir

Mecanoreceptores

Órgãos da cóclea
com ouvido médio
e aurícula

Orientação
sonora

Vibração no ar

Natureza da
localização das
vibrações

Toque

Mecanoreceptores
e prováveis
termorreguladores

Pele,
Articulações
(incluindo
ligamentos),
Músculos
(incluindo tendões)

Exploração de
muitas
maneiras

Deformação dos
tecidos;
Configuração
das articulações;
Extensão das
fibras
musculares

Cheiro

Quimiorreceptores

Cavidade nasal
(nariz)

Cheiro

Gosto

Mecanoreceptores
Quimiorreceptores

Cavidade oral
(boca)

Sabor

Foto-receptores

Mecanismo ocular
(olho, músculos
intrínsecos e
extrínsecos do
olho, relaciona-se
com os órgãos
vestibulares, assim
como com a
cabeça e todo o
corpo)

Acomodação;
Ajustamento da
pupila; fixação;
convergência
exploração

Ver

Composição do
meio
Composição por
ingestão de
“alimentos”

Variáveis da
estrutura em
presença de luz

Contacto com o
ouvido;
Encontros
mecânicos;
Forma dos
objectos; Estado
do material;
Sólido ou
viscosidade
Fontes de
natureza volátil
Valores
nutritivos e
bioquímicos
Tudo o que
possa ser
especificado por
variáveis da
estrutura óptica
(informação
sobre objectos,
animais,
motricidade,
eventos e locais)

Segundo Gibson (1983), existem dois tipos de movimento: o exploratório (e.g. fuga, aproximação)
que envolve a percepção; e o performativo que envolve o comportamento (e.g. uso de ferramentas,
caça), e no qual o sistema postural e de orientação presta auxílio (os órgãos dos sentidos movem-se
em busca de informação e nesta intervém a gravidade).
A descoberta de Worchel (1951) e Warren (1977), citados por Miller (2008), destacou o facto de
que é impossível realizarem-se tarefas espaciais sem pistas de referência que especifiquem a
localização, distância e direcção dos objectos, relativamente uns aos outros ou ao ambiente externo.
As informações de percurso e marcos na paisagem também envolvem a memória e o conhecimento.
Para se ser capaz de seguir instruções face a marcos (Landmarks) e percursos/rota, o viajante,
independentemente da idade, tem que se lembrar de aplicar em primeiro lugar as informações à sua
própria posição no espaço e de se lembrar em seguir a sequência de instruções. Em princípio, é mais
fácil a forma gráfica, isto desde que o leitor do mapa esteja ciente do significado dos símbolos e
poder alinhar a direcção do mapa para sua própria posição (Miller, 2008). A percepção visual-espacial
depende da coordenação de informações multissensoriais, especialmente em relação à acção. Muita
informação é centrada no corpo inclusive na visão, na medida em que envolve também as entradas
dos músculos dos olhos, sinais proprioceptivos do pescoço e posturas da cabeça, e, sobretudo,
estímulos sensoriais sobre as direcções gravitacionais do sistema vestibular. A audição é um sentido
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«distal» (que envolve distanciamentos) tal como a visão. Ela também fornece pistas de referência
externa, bem como centrada no corpo (diferenças de intensidade, por exemplo, com relação à
posição da orelha-cabeça) e às informações proprioceptivas e gravitacionais (Miller, 2008). As células
bimodais dos neurónios respondem aos estímulos visuais e ao estímulo somatossensorial, e
contribuem igualmente para a integração multissensorial em tarefas espaciais, sendo usados para
fornecer o mapa espacial em nosso redor (Graziano & Gross, 1993, cit. in Miller, 2008).

2.2.3. ESTUDOS NA ÁREA
Os transeuntes idosos do estudo de Burton et al. (2004) descrevem diversas emoções quando
estes se encontravam num ambiente exterior, demonstrando sensações de felicidade, conforto,
menor ansiedade (se em ambiente familiar e não à noite). Com o passeio, revelaram-se
independentes, não demostrando sinais de confusão e/ou ansiedade aquando da situação de escolha
de rota/percurso ou ao facto de distraírem-se com ruídos repentinos.
Percursos de vida diferenciados a níveis sócio-culturais levam a que se reproduzam os hábitos do
passado (Mendes, 1998, cit. in Cabrita, 2005), sendo que a ocupação do tempo do idoso reflecte a
maneira como o usou ao longo da sua vida (Spier, s.d., cit. in Cabrita, 2005), e manifestando-se
inclusive nos temas de conversa. Num estudo de Domingos (2007), a idosos munícipes de Peniche,
76,6% dos idosos inquiridos afirmam em falar habitualmente de experiências passadas, por lhes ser
interessante e satisfatório; em contraponto com as experiências presentes, que apenas são mote de
conversa para comparar com os tempos de outrora. Poderão constituir factores que justificam a
ocupação dos tempos livres dos idosos, apenas 1,9% em jardins, contrapondo com os 63,6% em
casa. Nesse mesmo estudo constatou-se um elevado número de seniores que não desenvolve
algumas das actividades apresentadas, revelando falta de motivação/iniciativa para as praticar, falta
de espaços para o efeito, ou falta de uma cultura que lhes permita essa prática.
Um estudo de Nunes (2008: 232-233), referente às actividades realizadas por utentes de jardins
na região de Lisboa, revela que: “Independentemente do grupo etário e/ou género, as actividades
mais usuais nos jardins/parques são o andar, passear («sair para dar uma volta e espairecer»),
conversar, seguindo-se o sentar, o contemplar a paisagem, as pessoas e as plantas, assistir a
eventos culturais, e ver crianças a brincar. Mais associado ao género feminino, o comer/beber. O
desporto em equipa possui uma maior percentagem de jovens e adultos do sexo masculino a
praticarem. Exercício em equipamentos e outras actividades lúdicas são realizadas pelos inquiridos,
embora em menor percentagem”. Refere ainda que as pessoas mais velhas realizam actividades
mais passivas de contemplação e de estada em jardins e parques da região de Lisboa: “Os
parâmetros de promoção da acessibilidade nos espaços verdes são mais notórios nos mais jovens
que nos idosos, talvez por existirem poucos inquiridos idosos com deficiência, e uma maior
sensibilidade para as questões das barreiras ambientais pela faixa etária mais nova...Querem-se
espaços multiusos, que contemplem várias actividades, para os mais novos e idosos (havendo um
interesse dos mais jovens em existir equipamento também para os mais velhos, e viceversa)...conclui-se que os gostos dos idosos não diferem muito dos das faixas etárias mais novas e o

30

ESTADO DA ARTE | DESIGN DE JARDIM
JARDIM DE LAR Preferências segundo a pessoa idosa

mesmo se aplica quanto ao género. Com isto, pode-se aperceber que esta faixa etária não constitui
um grupo homogéneo, havendo pois, por parte dos projectistas, que encontrar soluções tendo em
conta esta diversidade e o respeito pelos gostos individuais, de modo a desenvolverem-se espaços
de convívio intergeracionais” (Nunes, 2008: 243-245).
O jardim serve a população em geral albergando inúmeras actividades de lazer que podem variar
consoante a idade e/ou o género do utente. Estudos que reflectem comportamentos diferenciados
entre géneros/idades foram mencionados por Robson e Thoday em 1985 (Figs. 13-14). As
actividades que mais ocupam os utentes são o caminhar, a estada e a contemplação. A pessoa
idosa, tende a realizar actividades mais passivas, como o sentar e a actividade de passeio; também,
o observar o meio. A componente social, de desporto e com crianças diminui com a idade. «Andar de
passagem», observação e componente social são outras actividades reportadas, denotando-se um
maior sentido de observação e componente social no género feminino, em idades mais avançadas.

Percentagem de actividades preferencialmente desenvolvidas
em espaços verdes, por indivíduos do género masculino

Percentagem de actividades preferencialmente desenvolvidas
em espaços verdes, por indivíduos do género feminino

Figuras 13, 14 – Actividades em jardins, por género
(Fonte: Robson & Thoday, 1985)

A investigação da UN («World Population Ageing» de 2009) - realizou-se junto de voluntários,
tendo em conta uma linguagem inteligível/simples/familiar/curta/directa, para ser inclusiva a todos concluiu que no espaço exterior é sem dúvida importante criarem-se ambientes agradáveis (primando
pelo conforto térmico, psicológico e acústico) e limpos, sem cheiros desagradáveis, com zonas verdes
«higienizantes» da urbe, locais de descanso promovendo a estada em bancos acessíveis em termos
de quantidade e qualidade; passeios condignos, livres de obstáculos e bem mantidos e em termos de
concepção constituírem superfícies lisas, antiderrapantes, largos para permitir a passagem de
cadeiras de rodas, passadeiras acedidas por rebaixamentos de passeio; vias pedonais e cicláveis
separadas; segurança (reduzir o risco de catástrofes naturais, boa iluminação, policiamento ou
vigilância natural); IS públicas condignas; edifícios (grande oferta de rede de serviços comunitários)
acessíveis ou contando com rampas e elevadores, sinalização adequada e corrimãos (OMS, 2007).
Importou para Almeida (2008), estudar o impacte do espaço exterior nos residentes de lares
devendo existir: distâncias confortáveis numa situação de parque comunitário, lojas (a 300 m);
entradas principais do lar e espaço exterior com abrigos do Sol e da chuva; passeios e entradas
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visíveis de halls/piso térreo/zona de convívio/gabinetes do pessoal auxiliar; existência de bancos em
frente do edifício, visíveis a partir das zonas de convívio e de gabinetes, com abrigos e que permitam
a visibilidade de quem passa e permitindo outras actividades; mobiliário em bom estado; mesas sob
abrigo(s); áreas de jogo; áreas ajardinadas; estacionamento para deficientes; zonas de recebimento
de visitantes (Moos & Lemka, 1984, cit. in Almeida, 2008).
A sensibilidade às variações ambientais aumenta, podendo afectar as interacções sociais no
espaço exterior. Um estudo piloto, realizado por Sue Jackson, em 2003, na Universidade de
Newcastle, concluiu ser positiva a presença de árvores num parque/jardim e que o balanço entre a
sombra e a luz do Sol gerado por estas na redução da luminosidade, facilitavam o olhar em várias
direcções, contribuindo para o deleite da paisagem. Por sua vez, vistas não permeáveis
desencadeavam receios e medos (Jackson, 2004).
Num estudo de Santos (2015) em Residências Assistidas, o espaço exterior na «Domus Vida
Lisboa» (Alcântara) e nas «Casas da Cidade» (Benfica) eram motivo de muita satisfação por parte
dos residentes seniores, prevalecendo as actividades de tarde, após o almoço (mas denotando-se só
algum uso nocturno na Domus) e respectivamente: Em Alcântara, possui dois pátios com alguns
canteiros, os espaços proporcionam o andar (62,5%), ler (43,8%), receber familiares e amigos
(31,3%), escrever (18,8%), entre outras actividades como fazer ginástica (6,3%), mas sem
possibilidade de tratar de plantas (0%) - “...[os residentes] demonstram pouco satisfeitos com a
ausência de plantas e a possibilidade de tratar delas” (Santos, 2015: 95); em Benfica a existência de
jardim proporciona actividades para se escrever (100%), andar (78,6%), receber familiares e amigos
(71,4%), ler (64,3%), outras actividades como fazer ginástica (42,9%) e tratar de plantas (28,6%).
Na tese de mestrado em «Lares de Idosos», Barros (s.d.: 110) refere a satisfação do utente face à
panorâmica do seu quarto: “A simples possibilidade de ter uma janela no quarto, local de onde não se
sai quase nunca, e «Ver as crianças ali da escola a brincar no jardim, é a vista mais bonita da minha
janela»...é motivo de satisfação”.
Estudos na área da satisfação turística de parques referem que a densidade e o tamanho das
árvores influenciam-na, assim como a existência de percursos debaixo destas: “By exploring the
impact of specific natural characteristics of a national park, such as the density and size of the trees,
the existing understorey and the presence or absence of paths for the visitors to access, they
observed that the visitors' level of enjoyment, and consequently their satisfaction, tends to increase
depending on the size and density of the trees and the existence of understorey” (Arabatzis &
Grigoroudis, 2009: 164). Também, a satisfação depende do grau de estímulo do ambiente e
experiências proporcionadas: “The satisfaction of people visiting a national park or a protected area
can be indirectly measured through the stimuli they receive from such an area, and also the
experiences they are subject to…” (Arabatzis & Grigoroudis, 2009: 164).
Outros estudos envolvendo a temática, referem que existem três variáveis de satisfação: a
paisagem observada, a ordem ou sequência das paisagens e a percepção desta: “The «observed
landscape» includes one's viewing ability, the people and objects in the landscape that are observed
by visitors. The “order or sequence” refers to the order with which the visitors perceive the images and
objects of the landscape. And finally, “perception” involves the subjective element, the method used
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and the interpretation that visitors attribute to the objects they observe in the landscape” (Hull, 1995,
cit. in Arabatzis & Grigoroudis, 2009: 164). Mais estudos afirmam que o grau de satisfação pode
variar ao longo do percurso, face à beleza cénica do momento: “satisfaction and evaluation of the
natural beauty of a landscape can vary during the course of a walk in the area” (Arabatzis &
Grigoroudis, 2009: 164).
Um exemplo bem conseguido de residência de idosos é o lar La Serena, em Lugano (Suíça), no
qual o jardim se encontra aberto (sem muro ou cerca) aos bairros residenciais em redor,
proporcionando espaços de convívio há mais de 20 anos (Weilacher & Wullschleger, 2005; DISCL,
2008). A propósito de jardins bem desenhados, transcreve-se: “Parks and gardens are spaces given
over to leisure activities and meeting other people, as well as being the lungs of heavily built-up areas.
The aspects to be taken into consideration when designing them will depend on their size, location
and the number of services they offer” (EuCAN, 2003). Há que desenhar tendo em conta a oferta de
serviços, as actividades de encontro e recreio, dimensão e localização.
Gama (2015) aplica uma metodologia participativa (observação e mapeamento de acções e
comportamentos da população de quatro faixas etárias, e inquéritos a idosos), contando com
habitantes locais da Moita, para o melhoramento do parque Municipal. Mencionaram no estudo que
apreciam a proximidade ao rio, observar pessoas e crianças, de passear e fazer caminhadas; não
gostam de sujidade e da falta de limpeza, reportam a falta de sombras (vegetação), não gostam do
comportamento de determinados grupos de jovens (considerados problemáticos) e da insegurança
dos espaços. Em intervenções futuras apontam a necessidade de mais actividades ao ar livre e a
nível cultural, mais vegetação e sombra, e reportam a falta de uma maior utilização e dinamização
dos espaços. Assim, para o Parque, será preciso redefinir uma rede contínua de caminhos
abrangendo todos os espaços; pavimentação colorida e texturada, faixas de aproximação aos
degraus (segurança e sua percepção/sensação); conforto climático promovido pelo sombreamento da
vegetação e espécies aromáticas; mais bancos (e confortáveis), bebedouros, papeleiras e luminárias
(permitindo o seu uso das 7-22h).
Na Noruega decorreu um estudo de Gonzalez e Kirkevold (2016) colocado à direcção dos lares
(488, contactadas por e-mail para responderem a um questionário online, tendo 121 chefias
colaborado) que permitiu estabelecer as características mais relevantes no design de jardim sensorial
(designados de SGs), que providenciasse várias actividades aos seniores: “...multisensory
experiences, stable walkways, the use of landmarks, and signposting. Likewise, accessibility, visibility
from indoors [Trees were visible from all residents’ rooms in 51%], seating features, and prosthetic
supports were addressed in the majority of the SGs. There is, however, a potential for further
improvements concerning access to alarm systems, increased awareness of nontoxic plants, and
increased use of edible plants, berries, and fruit. In addition, walkways with rails, clear signposting to
toilets from outdoors, lighting in the evenings, greenhouses, increased focus on the maintenance of
the SGs year-round, including snow clearing during winter, are all issues for improvement and should
be considered in the planning and maintenance of the SGs.“ (Gonzalez & Kirkevold, 2016: 152).
Deverão estes espaços contemplar landmarks, plantas não tóxicas, plantas comestíveis, caminhos
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definidos, bem sinalizados, sistemas de alarme, serem mantidos (limpos) ao longo do ano, e existir
visibilidade para o jardim, a partir dos quartos.

2.2.4. EXEMPLOS DE JARDINS INCLUSIVOS
Seguem-se exemplos de espaços ajardinados inclusivos à pessoa idosa. Tratam-se de espaços
públicos de tipologia «parque» ou «jardim» (A, B, F, H) e espaços privados (jardins) nos próprios
lares (C, D, E). São locais específicos com características ímpares, constituindo exemplo para quem
projecte espaços direccionados ao idoso. Possuem características comuns entre si, tais como primar
por espaços que promovem a privacidade, a comunicação interpessoal, a mobilidade e a orientação,
nomeadamente: proporcionar o estímulo da memória e dos sentidos, existência de plantas
aromáticas e plantas tradicionais, locais para a prática da horticultura terapêutica (zona de
horto/pomar) e do desporto; elementos que promovem a motivação em frequentar o jardim/parque;
promover a orientação, acessibilidade e segurança/protecção (e.g. existência de pavimento
antiderrapante); locais com vistas, sombra/Sol, canteiros sobrelevados, bancos, estruturas amovíveis
e

equipamentos

variados

(como

parque

geriátrico),

iluminação;

espaços

de

socialização/comunicação.
A) Parque Schuster - Itália:
Situado nas imediações à Basílica de São Pedro, na cidade do Vaticano, o Parque Schuster
(renomeado em honra do cardeal), foi sujeito a um plano de intervenção para garantir um bom nível
de conforto ambiental, por alturas do Jubileu 2000 -assim como todos os espaços públicos de Roma-,
e no qual se esperava um grande fluxo de pessoas idosas e outras com deficits de locomoção,
sensoriais e/ou psicológicos. Possui um percurso didáctico dedicado aos «Cinco Sentidos», percurso
«táctil», centro para idosos, zona destinada à prática da horticultura (em zona de Horto e Pomar),
espaços abertos e zona de equipamentos (Vescovo, 1997). Mais recentemente foi reabilitado com
luminárias equipadas com Leeds branco frio (garantindo uniformidade de luz, conforto visual,
segurança e redução do consumo energético) que fornecem uma adequada iluminação do Parque
Paulina, como era anteriormente conhecido (Schroeder, 2011) (Fig.15).

LEGENDA
1 – Percurso didáctico: «5 sentidos»
2 – Espaço aberto para cerimónias
3 – Jogo de Sons
4 – Equipamentos
5 – Centro de apoio a idosos
6 – Horto e Pomar
7 – Largo
8 – Percurso táctil

Figura 15 – Parque Suster, Itália
(sem escala) (Fonte: Cardona et al., 1997)
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B) Jardim Labirinto - Itália:

Jardim em Livorno, projectado com plantas aromáticas e labirinto. Este último cumpre o objectivo
de estimular a curiosidade através das plantas, no que respeita à sua forma, cor e perfume. É
projectado segundo o modelo da terapia através da horticultura terapêutica e do «square foot
gardening» - horto quadrado, dividido por 16 quadrados de 30 cm de lado.
Estes espaços pretendem melhorar o bem-estar físico e psicológico dos indivíduos e tem
sobretudo sucesso nos idosos. A terapia considera o benefício terapêutico da actividade da
jardinagem e do cultivo de plantas hortícolas. O presente conceito de jardim está largamente
implantado nos EUA, Canadá e Austrália. Algumas pesquisas americanas demonstram que a
introdução do designado «jardim curativo», dentro de espaços destinados à cura e reabilitação,
desempenha um papel primordial na melhoria das condições de vida e na saúde do paciente, sendo
que a reabilitação é tanto maior quanto maior o envolvimento deste com o material vegetal.
As plantas aromáticas, hortícolas e de fruto são as mais utilizadas neste tipo de espaços porque
são as que mais estimulam os sentidos e apresentam formas diferentes ao longo de uma estação,
fazendo com que se participe no ciclo de vida.
Nos países em que a terapia através do jardim se implantou, conta-se com a participação de uma
equipa multidisciplinar, tais como, psicólogos sociais, médicos, botânicos, paisagistas, orientando e
organizando sem barreiras o espaço «jardim», escolhendo plantas e utensílios de jardinagem.
Para além do aspecto educativo envolvido, o jardim ajuda na prevenção da doença: “La cura di
qualcosa di vivo puó combattere il senso di solitudine e può mantenere attivi la mente e il fisico”
(Petrella, 2003: 66), ou seja, a cura através de algo vivo (que um jardim terapêutico pode
proporcionar) pode combater sentimentos como a solidão; também, manter activa a nossa mente e o
físico (Fig. 16).

Figura 16 – Jardim Labirinto, Itália
(sem escala) (Fonte: Petrella, 2003)

35

ESTADO DA ARTE | DESIGN DE JARDIM
JARDIM DE LAR Preferências segundo a pessoa idosa

C) Family Life Center Sophia Louise Dubridge-Wege - EUA:

Jardim construído em 1999, a pensar no idoso com a Alzheimer e outras demências (e.g.
esquizofrenia). Possui um desenho do espaço muito simples (semi-círculo relvado), com poucos
caminhos para não criar situações de desorientação na escolha de direcções.
Possui um murete, que serve inclusive de banco, sob zona pavimentada a meio do relvado, para
idosos em cadeira de rodas; canteiros sobrelevados que auxiliam a prática da horticultura terapêutica
(também praticada no interior da habitação); inúmeras zonas de sombra (sob o tecto protector das
árvores ou guarda-sóis espalhados em vários pontos do jardim) e Sol; muitas zonas de estada, com
recurso a bancos amovíveis (para incremento da autonomia) permitindo aumentar o grupo de
conversação paciente-familiar-auxiliar; um anexo para ouvir música, zona com queda de água (muito
importante o som nos idosos que atingiram a cegueira), um jardim das borboletas e de plantas
tradicionais (despoletam a conversação e a memória das espécies da infância), e elementos chave
que criam mapas cognitivos ao familiarizarem os doentes com o espaço, conforme refere Lynch (cit.
in Marcus, 2005): caminhos, regiões, landmarks, nós, limites.
Dada a tendência em doentes com a Alzheimer levarem objectos à boca, optou-se pela plantação
de plantas não tóxicas no jardim. A cor e o cheiro das mesmas estimulam o cérebro, atraem pássaros
(com o objectivo de despoletar sons agradáveis mediante a existência de vida animal), criam locais
de conversação, entre outros.
São várias as zonas que motivam e encorajam à interacção social e física do idoso: o relvado e as
estruturas amovíveis (mesas, bancos e guarda-sóis); o grotto (pequena gruta) com a estátua da
Virgem Maria (note-se que metade dos pacientes são Católicos); zonas com mesas para comida de
pássaros, casa de chá e vedações, estando estas últimas, por vezes, escondidas pelas plantas na
orla do espaço, funcionam como pontos focais/marcas na paisagem (Landmarks); elemento de
diversão para as crianças que visitam os parentes, etc. (Marcus, 2005) (Fig. 17).
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Figura 17 – Family Life Center Sophia Louise Dubridge-Wege, EUA
(sem escala) (Fonte: Adaptado de Marcus, 2005)
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D) Alzheimer´s Homewood Limited Partnership - EUA:

O arquitecto paisagista Robert Hoover criou o «Jardim Terapêutico das Lembranças» (Jardim
privado institucional), para doentes que sofrem da Alzheimer, em Falmouth, Maine (Estados Unido da
América, EUA).
Três áreas diferentes representam as três fases da vida - infância, adolescência e fase adulta pretendendo criar o sentimento de autonomia, induzindo o explorar do espaço e o ganho de controlo
dos pacientes.
Um estendal de roupa, campo de basquetebol, plantas aromáticas e cerca foram usadas para
estimular a memória dos tempos de infância. O mirante simboliza o espaço aberto vs. fechado e a
segurança/protecção, característica da tensão entre a fase da adolescência e do estado adulto. Todo
o espaço se organiza centralmente a partir de uma zona oval relvada.
As plantas e as suas cores, assim como o pavimento invocam a segurança e o sentido de
orientação ao transeunte (Stevens, 1995) (Fig. 18).

LEGENDA
A – Mirante
B – Caixa de areia
C – Campo de futebol
D – Zona central oval relvada
E – Canteiro sobrelevado de plantas

Figura 18 – Alzheimer´s Homewood Limited Partnership, EUA
(sem escala) (Fonte: Steven, 1995)
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E) Elderly Mental Ill Unit - Reino Unido:

Refere-se a um hospital mental privado para idosos, em Hertford (UK), onde a empresa de
paisagistas «Dereck Lovely and Partners», planeou um jardim com canteiros de chão e canteiros
sobrelevados, dispondo de plantas tradicionais e aromáticas, estimulando os sentidos, olfacto e visão,
e relembrando o passado nos pacientes. Algumas plantas anuais são plantadas pelos próprios idosos
e algumas na proximidade das janelas, proporcionando uma visão agradável do interior para o
exterior.
Possui um gradeamento médio-alto mas permeável, pretendendo garantir um certo nível de
segurança, mas sem dar a sensação de «prisão», e permitindo o contacto com as pessoas locais que
passam nas imediações.
As superfícies pavimentadas são amplas, não escorregadias, resistentes e não apresentam
diferenças de nível, evitando o risco de quedas.
Muitos bancos são distribuídos no espaço exterior pavimentado e dada a necessidade de
independência dos residentes, a iluminação nocturna é assegurada, sendo que os candeeiros são
colocados na zona relvada, ao invés, da pavimentada, não constituindo obstáculo à passagem do
transeunte (Anderson, 1990) (Fig. 19).

Canteiros sobrelevados, banco e vedação visualmente
permeável. Área pavimentada não escorregadia, de nível e
localização das luminárias na área relvada, garantido a
acessibilidade

Figura 19 – Elderly Mental Ill Unit, Reino Unido
(Fonte: Anderson, 1990)
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F) Hampton Court Elderly Garden - Reino Unido:

Jardim da autora Barbara Hunt, concebido para a exibição de Jardins em Hampton Court,
Londres.
Realizado para idosos com falta de energia, mobilidade condicionada e com a visão e a audição
empobrecida. Assim, o caminho é espaçoso, permitindo o acesso a utentes em cadeira de rodas e
pessoas que caminhem lado a lado; os declives são suaves, e não existem escadas.
Possui grandes zonas pavimentadas em material não escorregadio e não reflexivo. É composto
por um grande leque de materiais. As plantas são aromáticas e apelativas aos animais e possuem cor
forte e contrastante, em folhagem e floração.
Também, uma pérgula (as trepadeiras conferem sombra para a zona de estada e perfumam o
espaço), canteiros e lago (confere som) sobrelevados para mais fácil contacto com as plantas e a
água, mesa de comida para pássaros e outros pontos focais, perto da casa para melhor visibilidade a
partir das janelas (Search, 2000) (Figs. 20-21).

Lago sobrelevado com banco
proporcionando o contacto com a
água. Plantas com folhagem de
cores
contrastantes
(estímulo
visual)

Mesa
de
comida
e
bebedouro para atracção
de pássaros e plantas de
floração
colorida
e
contrastante

Figuras 20, 21 – Hampton Court Elderly Garden, Reino Unido
(Fonte: Search, 2000)
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G) Fullwell Court - Reino Unido:

Completado em 1985, «Fullwell Court Apartments» trata-se de um condomínio privado com
apartamentos para idosos, contemplando Piso 0 e 1 acessível por escadas e elevadores. Possui 38
quartos duplos e um duplo equipado para utilizadores de cadeiras de rodas. Foi desenvolvido pelo
atelier «The Tooley and Foster Partnership Arch.» e situa-se na cidade Milton Keynes, em Great
Linfort. O espaço exterior prima pela acessibilidade, possui espécies arbórea-arbustivas na
envolvente à propriedade, nomeadamente a Poente ao longo da via St. Leger Dr., funcionando como
barreira visual e sonora -, espaços ajardinados e parque de estacionamento na entrada (Valins, 1988)
(Fig. 22).

Planta do Piso 0 e planta do espaço exterior

Figura 22 – Fullwell Court, Reino Unido
(sem escala) (Fonte: Adaptado de Valin, 1988: 26-27)
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H) Jardim da Alameda - Portugal:
Jardim municipal em Faro, com meia centena de árvores e meio milhar de novos arbustos,
equipado com bancos de madeira dispondo de encosto e apoios laterais individuais (conferindo
segurança e conforto) e parque geriátrico (unidades de equipamentos geriátricos), que contempla
vários exercícios físicos específicos aos problemas dos idosos, e sendo a pavimentação
antiderrapante em superfície de borracha. Contempla uma área superior a dois hectares, com locais
onde se praticam aulas abertas de «SwáSthya» e «Yôga», e de acesso à internet de banda larga «hot spots» (Algarve Digital, s.d.) (Figs. 23-24).

Equipamentos
geriátricos
em
pavimento antiderrapante de borracha

Banco de madeira com encosto e
apoios
laterais
individuais,
na
proximidade ao parque geriátrico

Figuras 23, 24 – Jardim da Alameda, Faro, Portugal
(Fonte: Nunes, 2008)

Além do referido e exemplificado nos casos de A-H, importa igualmente assegurar a acessibilidade
visual ao espaço exterior (para que cumpra funções estéticas e/ou estimule a sua visita) a partir do
próprio edifício do lar, nomeadamente dos quartos, da sala de jantar e de convívio, hall de entrada e
escritórios do staff (para vigilância natural dos utentes), com a atempada interacção projectual entre
os profissionais da arquitectura, paisagismo e design de interiores e de produto (Marcus, 2013;
Valins, 1988). Por exemplo, as janelas dos quartos deverão propiciar amplas vistas sobre o jardim
(mas caso incidam os raios solares, evitar-se o encadeamento colocando-se estruturas de
protecção), quer da posição em pé, deitada ou sentada (Fig. 25).

Figura 25 – Dimensões de janela e elementos no quarto
(unidade: mm) (Fonte: Adaptado de Valins, 1988: 102)
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2.3. MOBILIDADE, ORIENTAÇÃO, PRIVACIDADE E COMUNICAÇÃO
2.3.1. ENQUADRAMENTO
Os espaços exteriores deverão primar pela sua identidade, estrutura e significado, determinando a
sua «imageabilidade», que segundo Lynch (1960: 9) evoca uma imagem forte no observador: “…that
quality in a physical object which gives a high probability of evoking a strong image in any given
observer”. A nossa concentração na «imageabilidade» centra-se igualmente no significado ou
expressividade, sensação de prazer, ritmo, estímulo, escolha e beleza cénica. Seguem-se os
elementos que operam em conjunto para a proporcionar (embora outros elementos interfiram, tais
como as estações, tempo, escala da área envolvida), segundo Lynch (1960):
-Caminhos/percursos/rotas- estes possuem uma direcção; são canais por onde o observador se
move, por exemplo, os passeios/vias. As alamedas de árvores e as fachadas dos prédios, que
sugerem a continuidade dos caminhos;
-Fronteiras/limites- são elementos lineares não considerados caminhos, constituindo limites entre
duas fases; quebras na continuidade linear, barreiras mais ou menos permeáveis, com características
direccionais, e.g. muros, rio, linhas férreas, limites topográficos;
-Distritos (ou regiões)- na urbe apresentam-se com secções medianas a largas e dispondo do
mesmo carácter, e.g. zona industrial vs. zona habitacional. Textura, espaço, forma, detalhe, símbolo,
tipologia de edifício, uso, actividade, habitantes, graus de manutenção, topografia; reforçam as
fronteiras e, como tal, a sua identidade;
-Nós- são pontos de junção ou locais estratégicos na cidade, denotando-se uma certa
concentração/centros polarizados dos distritos (organizando-os), onde geralmente convergem os
caminhos. Exemplos: cruzamentos, interfaces metropolitanas, centros comerciais, praças (S. Marcos,
Veneza; Palácio Velho de Florença e Domo). Os elementos que lhes associam são a luz, a textura do
pavimento, muros, topografia, visão desafogada/panorâmica, vegetação, graus de detalhe;
-Landmarks (ou marcas na paisagem)- outro tipo de ponto que serve de referência, mas cujo
observador não entra, estando a visualizá-lo a uma certa distância; são elementos isolados com
carácter familiar e que remetem para outras landmarks que nos encaminham num continuum no
espaço, proporcionando segurança emocional; deverá ser contrastável com o fundo para se destacar.
Como caso exemplificativo de âncora perceptiva, refere-se a Igreja Matriz em Florença, face às suas
formas/proeminências físicas, escala e/ou simbologia, sendo facilmente reconhecível e visível de
perto/longe e dia/noite. Outros exemplos: monumentos, edifícios, sinalética, monte ou árvore distintiva
(Figs. 26-29).
Para promover o bem-estar num jardim, é importante combater o ruído que possa existir a partir
de espaços contíguos. Para tal pode utilizar-se o material vegetal (sebe constituída por árvores e
arbustos), modelação do terreno (monte-vale), e/ou outras estruturas que isolem o ambiente de sons
desagradáveis, como o caso de uma via com muito tráfego (Lindsay & Nathan, 1968) (Figs. 30-31).
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Do cruzamento de caminhos
(maior escala que na urbe)
resulta o «nó» (centro de
decisão: qual o caminho a
tomar?), Parque dos Poetas,
Oeiras (Nunes, 2008)

Os
moinhos
são
landmarks,
assumindo na paisagem uma posição
estratégica de cumeada e sobranceira
aos aglomerados urbanos, Jardim dos
Moinhos, Lisboa (Nunes, 2008)

Azinheira, onde apareceu
Nª.Sª.Fátima
aos
três
Pastorinhos,
assume-se
como um símbolo, de
significado cénico único,
Fátima, Portugal

Amplitude visual e panorâmica no
miradouro da Praça Miguel Ângelo,
avistando-se a cúpula da Domo (ao
fundo, à esquerda), Florença, Itália

Figuras 26, 27, 28, 29 – Nó e Landmarks
(Fonte: Autora)

A vegetação atenua os sons
na cidade (tráfego), Parque
«Mata Vale do Silêncio»,
Lisboa

Modelação de terreno num parque
desportivo, em situação de cota mais
baixa, Loures

Figuras 30, 31 – Vegetação e modelação de terreno para isolamento visual e sonoro
(Fonte: Autora)

Igualmente há que dotar os espaços dispondo-os de diferentes características, podendo assim
servir várias expectativas. Espaços vazios, grandes extensões de céu e geometrias, conferem uma
sensação de exposição ou de isolamento. Por sua vez, em contexto mais privado, as características
espaciais presentes podem gerar sentimentos de nostalgia, por exemplo, o “rumorejar da folhagem e
o ondular da trepadeira luxuriante ao sabor do vento…” (Cullen, 1971: 70).
Veja-se alguns exemplos de tipologias de espaços sociofugais (que estimulam o isolamento) e
sociopetais (que estimulam a aglomeração de pessoas) nas figuras seguintes (Figs. 32-33). Assim, e
segundo referido, há que providenciar vários locais num jardim/parque: uns de carácter mais privado
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e outros, sociais; e, como refere o arquitecto paisagista Guite, citado por Jones, 2002, o design
paisagístico enquanto factor exógeno ao indivíduo, deverá criar espaços de fácil interacção entre as
pessoas, no entanto, não deverá forçá-la. Inerente à «saudável» negociação entre indivíduos no
espaço público, está o facto de os equipamentos estimularem a coesão social segundo grupos com
as mesmas motivações ou, pelo contrário, gerar interferências (territorial/sonora/olfactiva) em
espaços projectados com demasiada ambiguidade (sem fronteiras/limites bem definidos) – com o
objectivo de servir várias actividades em simultâneo no mesmo local, gerando o conflito
(intergeracional/interétnico/interactividades), se demasiado díspares (Águas et al., 2003; Thompson,
2007, cit. in Pacheco, 2010).

Diferentes
planos
de
vegetação
promovem a privacidade, Parque
Calouste Gulbenkian, Lisboa (Nunes,
2008)

Espaço de convívio (proporcionado pela
configuração espacial, mesa/bancos e
alinhamentos arbóreos), no Jardim da
Alameda, Lisboa

Figuras 32, 33 – Tipologias de espaços (sociofugal vs. sociopetal)
(Fonte: Autora)

Segundo a experiência de Sommer num hospital (cafetaria), existe maior interacção entre
indivíduos sentados nos cantos de uma mesa (2mx1m), do que numa disposição lado a lado ou frente
a frente (Panero & Zelni, 2011). As posições em situação de canto (90º/L) eram duas vezes mais
frequentes que lado a lado; estas últimas, por sua vez, três vezes mais frequentes que frente a frente
(Hall,

1986,

cit.

in

Pacheco,

2010).

Esta

situação

é

corroborada

pela

organização

«collaborativelandscape.org»: “Chairs and benches sitting at 90 degree angles allow for better social
interaction. Vary the placement of seating so that not all seating is the same”. Preferem-se bancos
dispostos entre si 45-90 graus; assim, estes espaços designam-se de sociopetais, em contra-ponto
aos sociofugais, estes últimos geralmente mais simples e isolados (Austin, 1978).
Os pontos focais (também usados como Landmarks, auxiliando o processo de wayfinding)
permitem a ocorrência da comunicação interpessoal, por serem locais geradores de actividade;
assim, deverão ser neutros e centrais, segundo Betchel, 1976, citado por Palma, 2011. Estudos de
Reusch e Kees (1956) referem que a maneira com que os pacientes de um hospital dispunham o
mobiliário, se inter-relacionava com a sua forma de interagir com o meio. Assim, disposições abertas
facilitavam a interacção social. Trata-se de espaços sociopetais: ”pull people together” (Little, 2002:
223); “ambiente cuja disposição funcional dos objectos facilita a interacção social” (Ramos et al.,
2010: 125). As disposições fechadas, por sua vez, desencorajam-na, tratando-se de espaços
sociofugais: “pushing people away from each other and fostering social isolation” (Little, 2002: 223);
“ambiente nos quais a disposição funcional dos objectos dificulta aos sujeitos oportunidades de
contacto interpessoal e facilita assim o isolamento” (Ramos et al., 2010: 126), característica esta
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importante na criação de um espaço mais privativo, permitindo a contemplação/relaxamento/ligação
ao local (Palma, 2011).
Sommer e Ross (1958), citados por Bell et al. (1996) e mencionado por Palma (2011), referem que
num hospital para idosos, as cadeiras dispostas em fila contra a parede não estimulavam a
interacção; em grupo, essas cadeiras induziam a socialização.
Um estudo de Palma-Oliveira et al. (1999), acerca da comunicação em lar de idosos (de título «A
disposição do mobiliário na comunicação entre os idosos – uma intervenção no instituto de apoio à
comunidade do Forte da Casa»), teve por base a avaliação desse espaço sociopetal promovido pelo
mobiliário, concluindo que neste tipo de configuração as interacções eram maiores (face ao feedback)
e mais prolongadas no tempo – tal como referido por Osmond na década de 50 do século passado,
ao se promover a quantidade e qualidade da interacção social mediante a criação duma configuração
espacial sociopetal, diminui-se o isolamento social percebido e potencia-se um envelhecimento
óptimo; por sua vez, sem esta capacidade de livre escolha por parte dos idosos, sentimentos como o
abandono/desamparo poderão surgir (percepção de não auto-controlo/stress/ansiedade), face à
necessidade dos idosos na satisfação mediante espaços recreacionais ou sociais (Lawton, 1979, cit.
in Bell et al.,1996), ao invés de sociofugais (que permitirão a privacidade, mas cuja situação é
também desejada, devendo o design espacial ser flexível, adaptando-se à individualidade e diferentes
capacidades dos utentes).
Como referido, os espaços deverão primar por vários sub-espaços com os dois tipos de
interacções possíveis: ”Recreation areas should be designed to elicit communication (i.e. should be
sociopetal), but some areas should afford privacy (i.e. should be sociofugal)” (Bell et al., 2001: 425).
Na concepção de espaços há que atender ao processo de apropriação espacial, no qual o Homem
adequa o «construído» às suas necessidades e modos de estar num processo activo, de acçãotransformação e de identificação com o território (Ramos et al., 2010). Whyte (1988) in Legates
(2003), citado por Pacheco (2010), refere existir nas zonas verdes urbanas uma apropriação por
género, fruto de factores histórico-culturais, registando-se a tendência do homem, quando se reúne
em grupo, este ser numeroso (vide Fig. 35) comparativamente à mulher (sendo mais selectiva,
procurando espaços menos «agitados»).
No site da Câmara Municipal de Évora (CME) lê-se: “Sendo a Praça de Giraldo um espaço de
grande actividade social e também de significativa frequência por parte de grupos sociais vulneráveis,
como é o caso dos idosos, a autarquia decidiu colocar seis bancos num dos limites da Praça (dada a
múltipla utilização desta ao longo do ano e sua polivalência), permitindo aos utentes uma melhor
fruição deste espaço urbano e também a permanência ao sol durante o Inverno, uma vez que o local
se localiza a sudoeste” (Câmara Municipal de Évora, 2005). Para a (con)vivência dos seniores nos
espaços exteriores (e.g. espaços verdes públicos), é de reconhecida importância os seus
equipamentos/mobiliário urbano, nomeadamente as estruturas que proporcionam «o sentar», como
os bancos (Pacheco, 2010). Em suma, face ao processo de envelhecimento, o idoso torna-se
susceptível ao espaço exterior, podendo este tornar-se inibitório à sua visita. Assim, e para além do
referido, quatro parâmetros afectam a satisfação e a qualidade de vida do transeunte, segundo Nunes
(2016) e Birley (2011). Eles são a Mobilidade, a Orientação, a Privacidade e a Comunicação, assim
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como os estímulos, o esforço e a segurança, estando-lhe inerentes. Vide figuras exemplificativas do
supramencionado (Figs. 34-41).

Disposição de bancos frente a frente (com
relativa proximidade), Loures

Bancos em L, formando 90º; e bancos
em fiada (com proximidade aos pares),
São Bento das Portas Abertas, Gerês

Banco duplo, Málaga, Espanha

Bancos em configuração
estar», Lisboa

«sala

de

Figuras 34, 35, 36, 37 – Espaços de estada do tipo sociopetal
(Fonte: Autora)

Banco e canteiro sobrelevado,
Espanha

Córdoba,

Banco de jardim, entre sebes (arbustos
topiados em redor do banco), Bom
Jesus, Braga

Banco recuado do caminho e sebe,
constituindo uma barreira visual alta,
Generalife, Granada, Espanha

Pequeno banco em situação mais
resguardada (por vegetação, cota mais
baixa, end-point), Montreaux, Suíça

Figuras 38, 39, 40, 41 – Espaços de estada de cariz sociofugal
(Fonte: Autora)
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2.3.2. MOBILIDADE
Existem dois conceitos próximos: Mobilidade e Acessibilidade. Acessibilidade é a facilidade com
que se pode circular numa área e aceder a determinado local ou equipamento e no qual se deve dar
especial atenção aos idosos, deficientes, aqueles com carrinhos de bebé ou quem transporte
bagagens (e.g. existência de rampas para colmatar diferenças de cotas) (Águas et al., 2002). Este
conceito “...define (quantifica e qualifica) a facilidade de acesso entre bens, pessoas e actividades”
(Teles, 2005, cit. in Jardim, 2014: 7).
A mobilidade é o estado dos corpos que mudam de lugar ou estado, podendo ser descrita como a
capacidade de um indivíduo em se deslocar, segundo um objectivo, a partir de um ponto inicial para
um outro no espaço, sob forma segura (Santos, s.d., cit. in Nascimento, 2002).
No caso da cegueira, orientação e mobilidade são abordadas em conjunto, no qual primeiro se dá
o processo de orientação, i.e. o indivíduo estabelece a sua posição e a sua relação com respeito a
outros elementos/objectos do espaço/meio; e em segundo lugar dá-se a mobilidade, ou seja,
locomoção do ponto de partida até ao de chegada (Wagner, 1992).
O arquitecto de espaços exteriores deverá ser sensível aquando da escolha assertiva do material
a usar como percurso, por exemplo, deverá providenciar uma superfície firme, de piso não
escorregadio, para que não prejudique o transeunte que use bengala ou recorra à ajuda de uma
cadeira de rodas. A questão que se coloca é saber como escolher o tipo de caminho que não
constitua impedimento físico.
Estudos na área da satisfação em parques referem que a densidade e dimensão das árvores a
influenciam, bem como a existência de percursos debaixo do arvoredo face à sombra que possam
providenciar (Arabatzis & Grigoroudis, 2009).
Os caminhos devem ser desenhados por forma a que se destaquem hierarquicamente,
nomeadamente os principais. Geralmente, estes últimos são mais directos que os de segunda ordem.
Igualmente deverão ser mais largos face à necessidade de atender uma maior quantidade de
pessoas ou serem utilizados para fins de carga/descarga. Os marcos ou marcas na paisagem
(landmarks) deverão estar localizados em pontos finais de caminhos já estabelecidos, como indicam
os estudos de Lynch (1960) para o desenho da cidade. A conveniente iluminação, providenciando
direcção/sequência, também auxilia o processo de wayfinding (Winterbottom & Woland, 2000).
Wayfinding é um processo intuitivo inerente aos indivíduos, que engloba a experiência de escolher
um caminho dentro de um ambiente construído e os elementos de design que auxiliam nessa decisão
(esses elementos comportam-se como affordances ou pistas mais/menos intuitivas, condicionando
assim a maneira mais/menos rápida de se agir no ambiente - Gibson, 1979, cit. in Nunes, 2009), para
a assertiva orientação (evitar a desorientação, o stress e situações de perigo) e conferindo motivação
para experimentar lugares (induzindo o andar/mobilidade).
As incapacidades motoras são uma das causas de entrada precoce de idosos em lares (Neto,
2000, cit. in Mendes & Reloiro, 2006). A mobilidade quando reduzida afecta as actividades da vida
diária (AVD), estando associada a 50% da mortalidade (Bastonete & Jacob Filho, 2004, cit. in Mendes
& Reloiro, 2006). O termo «fragilidade» é aplicado aquando da presença de múltiplas deficiências e
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está mais associado ao idoso institucionalizado e não tanto ao idoso que habita na sua própria casa
(Guccione, 2002, cit. Mendes & Reloiro, 2006). Assim sendo e de acordo com Barros (s.d.: 50): “a
perda de mobilidade e autonomia, normalmente consequência de doença física, priva o idoso de
fontes de satisfação, conduzindo a situações de dependência e, por vezes, de humilhação”.
O estudo de Mollenkopf et al. (2003) pretendeu comparar os resultados da mobilidade no espaço
exterior de 3950 idosos (países envolvidos: Alemanha, Finlândia, Hungria, Itália e Holanda) e o
estudo da Comissão Europeia MOBILATE - Enhancing Mobility in Later Life. Chegaram às seguintes
conclusões: 1)“Single living older persons, women, persons with impaired health and low economic
resources, and rural older adults tend to be particularly at risk of losing their abilities to move about”
(Mollenkopf et al., 2003: 371); 2)“Persons exhibiting beginning frailty or decreasing sensory abilities
need pronounced preventive efforts to avoid further loss in outdoor mobility. Persons showing
moderate outdoor mobility and satisfaction in spite of a limited range of transport modes and outdoor
activities require stimulation to enhance or maintain their mobility” (Mollenkopf et al., 2003: 371);
3)“Specific focus group programs for the prevention, intervention, and rehabilitation of mobility
impairment must be developed and applied to persons at risk. Further support and stimulation must
focus as much on transport policy measures as on appropriate social policy measures” (Mollenkopf et
al., 2003: 372). Ou seja, quanto mais fragilizada a pessoa (sensorialmente, situação de pobreza,
ruralidade) maior risco em termos de mobilidade, devendo-se estabelecer programas de prevenção,
reabilitação e estímulo.
Outro estudo refere a dificuldade dos idosos europeus em atravessarem vias movimentadas,
devido aos passeios estreitos e escuros, aos desníveis e degraus (no entanto, estes começam a
privilegiar a deslocação pedestre): “In Europe, walking becomes an increasingly important means of
transport as people age from about 60 to 75 years old…Research has identified features that cause
problems for pedestrians, particularly those with mobility difficulties, such as street crossings, fast and
heavy traffic, narrow and uneven sidewalks, slopes and steps…” (Mitchel, 2003: 380).
Zhai e Baran (2017) estudaram as características dos caminhos desejados pelos seniores em
parques de Beijing (China), mediante a observação de 5026 indivíduos, no Rendinghu Park, e 2293,
no Yuetan Park (menos acessível face às inúmeras vias, justificando a menor amostragem); e
mediante entrevistas a respectivamente, 25 e 21 indivíduos: “seniors prefer pathways that have soft or
even pavement (plastic track and bricks), benches, flowers, and light fixtures. Also, seniors are
attracted to pathways that are long, between 3-3.9 meters wide, and without connection with activity
zones. In addition, results suggest other pathway design characteristics, such as being along a water
body, having shade, providing lateral visibility and visual connection with water, and without visual
connection with landmarks may also encourage senior walking. By providing park pathways preferred
by seniors, designers can create park environments that are supportive of senior walking, and
ultimately contribute to improving senior health and life quality“ (Zhai & Baran, 2017: 60). Para a
indução do andar são pretendidos caminhos com 3-3,9m de largura, dispondo de sombra, sem
possibilidade de recreio activo nas imediações e conectados (lateralmente) visualmente com
elementos de água (excepto com landmarks); pavimento (trilhos em tijolo e plástico), bancos, flores e
candeeiros.
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Goethe, mencionado por Dobel, 1999: 292, questionava: “Queres andar cada vez mais longe?
Veja, as coisas boas estão tão perto” (cit. in Günther, 2003: 278). A mobilidade, enquanto trajecto do
local A para B (para além da orientação), é essencial para a exploração do território, coexistindo uma
relação entre espaço e indivíduo: “...as relações recíprocas pessoa-espaço físico, acontecem no
espaço físico mediante mobilidade...enquanto comportamento e experiência [passada ou antecipada]
frente às affordances [o que é oferecido pelo meio ao ser que com ele interage] do espaço físico
[percorrido]” (Günther, 2003: 277, 279).

2.3.3. ORIENTAÇÃO
Por vezes dá-se o isolamento do idoso devido à inactividade, reforma e viuvez; induzindo a
estados psicológicos, tais como o desinteresse, a falta de motivação, insatisfação e a baixa autoestima (Perista, 1998). É claro que as características arquitectónicas influenciam a saúde do
indivíduo, devendo por isso existir critérios de projecto de modo à vertente da comunicação espaçoindivíduo sair reforçada, facilitando assim a compreensão dos espaços e/ou objectos, para combater
o stress, a desorientação e a ansiedade nos mais velhos. Ao chegar-se a um espaço torna-se
imperativo compreender o seu desenho: o indivíduo deverá perceber onde está, atribuindo a este
espaço uma função específica (Palma, 2011).
A desorientação cria stress no ser humano: “Getting lost may lead to a psychological discomfort
and heightened heart rate and other indicators of physiological arousal” (Zimring et al., 1981, in
Betchel & Churchman, 2002: 920). Para a Organização «Sensory Trust», é possível obter-se
orientação no espaço através de Landmarks e pistas que sirvam o Wayfinding, na procura do
caminho (Islington, 2009).
A orientação é adquirida através da experiência e da educação, permitindo a nossa
localização/posição relevante nos locais espaciais, face à mobilidade em perceber quais os
movimentos a realizar na performance para alcançar um objectivo (Arciprete et al., 2003), como por
exemplo, sair do jardim e entrar no edifício-lar. O processo através dos sentidos estabiliza a posição
do sujeito em relação aos elementos envolventes (Santos, s.d., cit. in Nascimento, 2002).
Seguem-se alguns estudos na área/temática:
Em estados iniciais de demência os idosos conseguem manter o mapa cognitivo do espaço seu
familiar: “…early AD [Alzheimer Disease] patients are able to maintain their cognitive map of
personally familiar surroundings as well as the NC [Normal Control] group. They are still able to use
cognitive skills during navigation tasks…” (Jheng & Pai, 2009: 46).
Os idosos usam como Landmarks (ou pistas que os encaminham ao longo do percurso), entre
outros, parques, elementos históricos e igrejas, preferindo o estilo tradicional ao moderno,
especialmente se não reconhecem neles as suas funções e não os visualizarem regularmente (mais
patente no caso de doentes com a Alzheimer): “Different features, shapes and colours, such as
varying roof lines and a variety of tiles, chimney pots, facades, front doors and gardens help them to
concentrate and to know where they are and which way to go. The styles can be traditional or modern
as long their function is obvious and they are seen regularly. Commonly used landmarks are historic
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and civic buildings, such as town halls and churches. Others are distinctive structures, such as clock
or water towers and public art; and places of activity, including playgrounds, parks and urban squares.
Distinctive, practical features, such as red telephone and post boxes; and aesthetic features, such as
gardens, trees and planters are also often used as wayfinding cues. People with dementia, however,
only remember landmarks and features if their function is obvious and they see them regularly”
(Burton et al., 2004: 5).
Pessoas com demência preferem layouts (configurações) simples de ruas, bem conectadas, de
curta distância, ligeiramente curva e não muito larga: “People with dementia generally prefer simple,
well-connected street layouts with short, fairly narrow, gently winding streets. These help to maintain
the concentration needed to avoid losing the way because they appear more interesting than long,
wide or straight streets. Being able to see the end of a short street or having the view ahead
constantly open up when walking along a gently winding street also helps people to find their way”
(Burton et al., 2004: 6).
Também importa diferenças de cota gentis, rampas e escadas bem assinaladas, a redução do
ruído ambiental (as árvores podem constituir zona tampão ao tráfego) e ruas não demasiado escuras,
face ao arvoredo ou situações de contraste entre extrema claridade/escuridão, igualmente devida à
orientação dos edifícios: “Where level changes are unavoidable, they should have clearly marked
gentle slopes and steps. Sudden, loud sounds often startle people with dementia. Continuous noise,
such as from heavy traffic, affects the ability to hear. Buffers can be used to shield pedestrians from
traffic, including trees, on-road parking and bicycle tracks. Older people require between two to five
times more lighting than younger adults. They also struggle to cope with deep shadow, bright light and
glare. Buildings should be oriented and designed to avoid creating areas of extreme dark and
light…Patterns and sharp colour contrasts can be disorienting” (Burton et al., 2004: 7).
Pretendeu o estudo de Borst et al. (2009) saber que características atractivas deveriam possuir as
ruas para induzir o andar e a escolha de rotas das pessoas idosas. A escolha da rota prende-se,
entre outros, com a menor distância a percorrer (Bovy & Stern, 1990), com o andar em zonas
limítrofes homogéneas, tais como áreas residenciais e parqueamentos (Garbrecht, 1971), com o
movimento de pessoas ou transportes, poluição, zonas de atravessamento e abrigos (Seneviratne &
Bovy, 1985).
Para Gärling et al. (1981), é importante o estabelecimento de visibilidade, a partir de um caminho
(seja numa localização inicial, final ou intermédia) para uma Landmark, que estabeleça a ligação e
ordenação hierárquica nas pistas que nos influenciam durante a locomoção (pois na tarefa usar-se-á
a memória de curto-prazo). Na tarefa de Wayfinding, se uma vez os pontos-âncoras (ou
marcos/landmarks) não forem visíveis, ter-se-á de usar a informação armazenada na memória de
longo-prazo e ter-se-á de estabelecer uma ordenação hierárquica, variando esta com a tarefa
(Golledge, 2002).
Segundo a organização ONCE (2003), os facilitadores da orientação espacial poderão ser os
estímulos sensoriais, vistos como pontos de referência sonora, olfactiva, táctil e visual.
Existem estudos de Sadalla et al. (1980) que referem que as tarefas são mais rapidamente
realizadas pelo transeunte quando existem landmarks no espaço. Head e Isom (2008) mencionam
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estudos que comprovam a ligação entre a idade avançada e o processo de navegação incluindo a
selecção crítica; elementos salientes no ambiente, como as landmarks; orientação; organização dos
elementos no espaço; reconhecimento da cena; localização das landmarks (Head & Isom, 2008). Os
resultados patentes na literatura mencionam que para o sucesso da aprendizagem da navegação no
espaço interferem as landmarks (layout ou configuração, localização e sequência): “Current results
are largely consistent with past literature demonstrating age effects on route learning in both novel and
familiar environments. Successful route learning requires acquiring navigationally relevant information
such as knowledge of landmarks along the route, directional information associated with landmarks
and the order of landmarks” (Head & Isom, 2008: 20); “Temporal sequencing of events may be
important in forming contextual support for memory encoding and retrieval and in part be subserved
by prefrontal regions…Age-related differences are observed for temporal processing and prefrontallymediated temporal processing deficits have been shown to in part mediate age effects on episodic
memory performance…Thus, the relative failure to effectively monitor the temporal order of events (i.e.
landmarks) may have contributed to the retrieval deficits in completing the route. Comprehension of
the spatial layout of landmarks also provides necessary information for route learning” (Head & Isom,
2008: 4). Outros estudos (Gärling et al., 1981, cit. in Golledge, 2002) retratam que a representação na
memória do layout (configuração espacial) de um ambiente a larga escala possa ser apreendida com
rapidez. Os elementos do espaço que nos informam, podem ser as landmarks, os caminhos (consiste
numa origem e destino, definidos por nós primários – landmarks que segmentam o espaço -, onde as
suas distâncias, orientação e direcção definem a sua escolha, Kozlowski & Bryant, 1977, cit. in
Golledge, 2002) e as suas várias localizações; no entanto, a localização das landmarks são
aprendidas primeiro que os sistemas de caminhos; quando um caminho é apreendido vê-se reduzida
a possibilidade de localização das landmarks – também referido por Gärling et al. (1981) -, mas com o
tempo verificam-se distorções na representação da memória das landmarks e caminhos, podendo
dever-se à falta de motivação na aprendizagem, existências de tarefas concorrentes ou que distraiam
a aquisição de dados, tipo de navegação no ambiente, e devido ao facto que existirem pessoas com
maior capacidade de reter informação do espaço que outras (Betchel & Churchman, 2002).

2.3.4. PRIVACIDADE
A Privacidade define-se como o “...controle seletivo do acesso a si mesmo ou a seu grupo”
(Altman, 1975: 18, cit. in Günther, 2003: 277). Trata-se de um processo de regulação central pela
qual as pessoas se disponibilizam entre si ou não, i.e. se são mais ou menos acessíveis aos outros
(Army Corps of Engineers, 1997).
Pode ser conseguida mediante a segmentação de espaços: espaços sem interferência visual,
física e/ou sonora.
Na ausência de um local mais pessoal e privado, advêm consequências negativas tais como o
stress, o medo e a ansiedade (Murray, s.d., cit. in Gonçalves, 2006), especialmente para quem
ingresse num lar, estando mais sensível a estes problemas (Teles & Gouveia, 2003, cit. in Gonçalves,
2006).
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Nos relacionamentos humanos existem distâncias mínimas de segurança entre pessoas
(Army Corps of Engineers, 1997), variando culturalmente, e que devem ser respeitadas com o intuito
de conferir o bem-estar. Para Malthus (s.d.), referenciado por Palma (2011), numa relação social
entre pessoas, as distâncias são maiores que as de um plano íntimo, caso contrário poder-se-ía
desencadear um conflito por falta de privacidade (Army Corps of Engineers, 1997). A este propósito
escreve-se: "the premises shall thus provide a more restricted environment making it cozy functional
and adapted to the physical and psycho-social characteristics of individuals" (Paúl, 1996, cit. in
Gonçalves, 2006: 33); “avoiding conflict situations increase the risk of disability and even early death”
(Paúl, 1996, cit. in Gonçalves, 2006: 33). Segundo Russel e Snodgrass (2002), a distância entre
assentos (e.g. bancos) influi na distância interpessoal.
Em 1966, Edward T.Hall (Hall, 1986, cit. in Rebel, 2009) refere existir quatro espaços interrelacionais (podendo variar com a cultura em que se está inserido):
-Espaço íntimo- aquele que se encontra perto do corpo do sujeito, envolvendo interacções físicas
e emocionais (perto: contacto corporal; longe: 20-60 cm);
-Espaço pessoal- espaço permitido apenas a pessoas amigas ou colegas, do qual se estabelece
uma comunicação pessoal (perto: 60-90 cm; longe: 100-150 cm);
-Espaço social- espaço que o sujeito tem aquando duma conduta social de base temporária (perto:
150-200 cm; longe: 200-400 cm);
-Espaço público- espaço que o sujeito não espera contactar directamente com terceiros (perto:
400-800 cm; longe: mais de 800cm).
Segundo Alexander, 1977 (cit. in Bell et al., 1996), existem apenas três hierarquias espaciais: os
locais que garantem a intimidade/isolamento, os que proporcionam pequenos encontros de grupo e
os que proporcionam contacto directo com o público.
Em suma, a privacidade é entendida por proporcionar ao indivíduo a oportunidade de se isolar
quando necessite de silêncio, assegurando a individualidade, isolamento, reflexão e conforto. No
entanto, há que garantir a segurança mediante a vigilância dos espaços por pessoal auxiliar ou videovigilância (Bell et al., 2001), mas sem criar situações de desconforto face a uma possível invasão de
privacidade. Uma cortina arbórea-arbustiva, estruturas anti-ruído e/ou uma modelação do terreno
poderão combater o ruído existente em locais contíguos ao espaço de recreio, isolando o ambiente
de sons desagradáveis como os de uma via, face ao tráfego existente (Lindsay & Nathan, 1968).
É, pois, o contacto directo de olhares entre desconhecidos que origina uma situação de não
privacidade. A visualização para o outro é vista como positiva, no entanto se for centrada em si,
torna-se negativa. Como já referido anteriormente, quando existe possibilidade de escolha, pequenos
grupos preferem reunir-se em bancos que façam entre si ângulos de 45-90 graus. As cadeiras são
vistas positivamente como mobiliário urbano, dada a possibilidade de serem movimentadas para as
zonas pretendidas - ao Sol ou à sombra, mais perto/longe de outras pessoas, etc. As cadeiras
deverão permitir o sentar/levantar facilmente, sendo que, para o efeito, a existência de apoios laterais
ajudará nesse processo (Austin, 1978; Bell et al., 2001).

53

ESTADO DA ARTE | MOBILIDADE, ORIENTAÇÃO, PRIVACIDADE E COMUNICAÇÃO
JARDIM DE LAR Preferências segundo a pessoa idosa

2.3.5. COMUNICAÇÃO
De acordo com Riopelle et al. (1986), citados por Berger e Mailloux-Poirier (1995), existem
diferentes formas de comunicação, entre as quais, a Comunicação Funcional, estabelecida no dia-adia.
A Comunicação Espacial abordada anteriormente (sub-capítulo «Design de Jardim») reflecte a
«apreensão» das características do espaço pelo indivíduo, ou seja, face à compreensão de estímulos
espaciais inerentes, fruto da percepção: cognitiva (pensar, organizar, manter-se informado); afectiva
(os sentimentos influenciam a percepção ambiental); interpretativa (comparando-se as experiências
vividas); avaliativa (preferências e valores) (Ittelson, 1978, cit. in Carmona et al., 2003).
A Comunicação Interpessoal é aquela que é realizada entre duas ou mais pessoas, no seu
quotidiano. Para tal, o espaço deverá estar desenhado por forma a contribuir para o estabelecimento
do relacionamento interpessoal.
Refira-se que podem ser influenciadas pelo espaço (e/ou vice-versa) três tipos de relações sociais,
segundo Dear e Wolch, 1989, cit. in Carmona et al., 2003,106:
-Constituídas pelo espaço (“...site characteristics influence settlement form”);
-Constragidas pelo espaço (“...physical environment facilitates or obstructs human activity”);
-Mediadas pelo espaço (“Where the «friction» of distances facilitates or inhibits the development of
various social practices”).
Dever-se-á criar uma multiplicidade de espaços para se garantir diferentes formas de interacção
(de cariz mais público ou mais privado), privilegiando a satisfação do(s) indivíduo(s).
O estudo de Barros (s.d.) refere a importância em os lares residenciais para idosos considerarem
a existência de espaços flexíveis, de socialização (reconhecidos por grupos), de refúgio (privados/
isolados/distanciados dos demais) e ainda contemplando os mistos (intersticiais entre os espaços de
carácter social e de refúgio), primando sempre pelo conforto psicológico.
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3.

ESTUDO DE CASO
3.1. METODOLOGIA

Na presente investigação usa-se, como Metodologia de Caso de Estudo (não-intervencionista de
base quantitativa e qualitativa - Bardin, 2009; Reis, 2001, cit. in Silva & Sousa, 2003), a entrevista
estruturada mediante a visualização de simulações 3D de jardins de lares (e desenho do jardim), por
parte dos idosos entrevistados, e na qual se espera que os participantes refiram a sua percepção e
satisfação nesses espaços simulados, revelando as preferências por determinadas situações em
jardim.
As Metodologias Visuais em entrevistas são cada vez mais usadas (Gauntlett & Holzwarth, 2006),
uma vez constituírem meios de entendimento simples entre pesquisador e participante (Vassenden &
Andersson, 2010). Estudos recentes usam, por exemplo, a técnica da «Photo Elicitation» como
metodologia de pesquisa (Beilin, 2005; Vassenden & Andersson, 2010; Heyman, 2012) e os
Envolvimentos Virtuais, entre outros (Baños et al., 2004; Young, 2010; Gemeinboeck, 2004).
É possível realizar entrevistas mediante imagens. «Imagem» é a “representação mental que pode
formar-se mesmo quando o objeto, pessoa, lugar ou área a que se refere não faz parte da informação
sensorial atual” (Filho, s.d.). A este propósito refira-se a importância das simulações fotográficas
(fotografias) usadas com sucesso em contexto de pesquisa (Golledge, 2002).
Por conseguinte, no presente trabalho de investigação, aquando das entrevistas aos idosos,
visualizam-se imagens 3D de determinados detalhes de jardim. Igualmente, os entrevistados
desenham e descrevem o espaço exterior, pertencente à propriedade do lar.

3.2. INSTRUMENTO

Como instrumento à realização da entrevista, usaram-se imagens 3D de espaços verdes. A sua
construção teve como suporte os programas Autodesk

®

AutoCAD

®

®1

e 3D Studio Max , sendo

aplicadas primeiramente num pré-teste contando com cinco idosos do Lar Sagrada Família, no
concelho da Amadora, no qual se avaliou a sua interacção (com as imagens e perguntas), para
realizar melhoramentos necessários para o estudo final (contando com 61 idosos voluntários).
Mediante as lacunas detectadas no Estado da Arte (vide capítulo anterior) este contará com as
seguintes questões:
-Mobilidade: Segundo o exposto na literatura, necessitando de uma resposta contextualizada em
situação de jardim de lar, a pergunta a ser colocada aos seniores a entrevistar na presente

1

Presentemente pertencente à Autodesk como 3DS Max. In AUTODESK (2013). 3DS Max. [Em linha] Disponível em:
https://www.autodesk.com/products/3ds-max/overview [27/10/2017]
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investigação, em contexto de lar de idosos, será: «Qual das seguintes situações o induz mais a
andar, num dia sem calor e sem elementos perturbadores?». O entrevistado irá observar imagens 3D
de espaços exteriores (jardins) em que é analisada a sua preferência, relativamente à largura do
caminho e à existência, ou não, de elementos arbóreos; e sua disposição, em alameda simples
dispondo de um alinhamento de árvores (em fiada), ou alameda dupla, com árvores a ladear o
caminho (em corredor), sob o mesmo compasso de plantação.
-Orientação: Os espaços deverão ser desenhados de forma a promover a orientação mas, como
referido anteriormente, factores inerentes ao próprio indivíduo poderão provocar a falta de motivação
para sair de casa, devido entre outros a transtornos psíquicos; medicação; preconceito social;
dependência de terceiros; traumatismo provocado por quedas (TiO, 2007). Importa para a presente
investigação, face à não existência de estudos em contexto de jardins de lares de idosos, saber a
predominância de elementos que o compõem, sendo enunciados pelos entrevistados. Assim, a
questão a ser colocada aos idosos será: «Por favor, desenhe os elementos do seu jardim de lar,
descrevendo-os». Será distribuída uma folha A5 e lápis/canetas ao voluntário. Dos desenhos e sua
descrição, esperar-se-á ser possível identificar os elementos de composição do jardim de lar, e como
tal, mais presentes na sua memória e a relação entre eles.
-Privacidade: Pretendeu-se saber a situação mais satisfatória a nível de assento/banco que induza
a privacidade relativamente ao parâmetro vegetação em contexto de jardim de lar. A pergunta a ser
colocada aos idosos será: «Imagine-se num ambiente ameno e sem elementos perturbadores. Qual
das situações escolheria para obter privacidade?». Imagens 3D serão visualizadas pelo voluntário
idoso, inclusive no qual se coloca à sua consideração a escala da vegetação, a distribuição e seu
número (quantidade), nas traseiras/lateral do banco.
-Comunicação: O arranjo espacial dos bancos pode gerar situações desejáveis ou indesejáveis,
como referido em estudos de Malthus (s.d.). Entendeu-se, no entanto, a pertinência em explorar
situações que induzem uma maior interacção entre os utilizadores idosos, em contexto de jardim de
lar. Assim, para a presente investigação, a questão que se pretende colocar ao target, e que contará
com a presença de imagens 3D, será: «Imagine-se num ambiente ameno e sem elementos
perturbadores. Qual das situações escolheria para desenvolver a comunicação entre utentes
(interacção/convívio)?». As imagens 3D simulam bancos individuais e em «L» (possuindo sempre
uma mesa) e árvores, onde se tenta perceber a preferência pela sub-variável cor (floração branca e
folhagem avermelhada) e localização (traseiras do banco ou à frente do banco). Cruza-se desta
forma o elemento cor do ambiente (proporcionado pela árvore e sua localização) com o elemento
banco (configuração).
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3.2.1.

QUESTIONÁRIO

Pretendeu-se através de perguntas, compondo o questionário ou guião de entrevista (vide Anexo
II), descobrir quais os elementos percebidos pelo sénior (e tentando entender se a condição «género»
produzia resultados diferentes), no que respeita à mobilidade, privacidade, comunicação interpessoal
e orientação espacial dos idosos.
Por questões de anonimato, foi atribuído números aos lares e entrevistados.
Evitando-se o influenciar das respostas entre pares, as entrevistas foram realizadas em contexto
individual e privado, numa sala do respectivo lar (Fig. 42), onde através do portátil do investigador
foram visualizadas imagens 3D de pormenores de espaços ajardinados.
Para que as questões fossem percebidas do mesmo modo, as perguntas foram pré-gravadas e
inseridas na ferramenta Microsoft

®

®

PowerPoint . Era possível ajustar o volume da gravação à

necessidade auditiva dos entrevistados.
As imagens 3D escolhidas pelo entrevistado possuíam uma hiperligação (hiperlink) a
determinadas imagens de outro diapositivo e sendo que a ordem de visualização de determinadas
imagens (repetidas) não era a mesma, para que a sua posição (imagem à direita/esquerda no ecrã)
não influenciasse a decisão.
Numa perspectiva do Design Centrado no Utilizador (DCU), ou seja, envolvendo o target a que se
destinava o jardim, o estudo envolveu uma fase de pré-teste com 5 idosos (no Lar Sagrada Família) e
uma fase de estudo final com 61 idosos (Lar ABE, Fonte Santa, Nª.Sª.da Vitória).

Figura 42 – Visualização do ambiente das entrevistas,
aquando da fase de pré-teste, no Lar Sagrada Família, Amadora
(Fonte: Autora)

3.2.2.

IMAGENS 3D

®

®

As simulações 3D foram realizadas em Cad e 3D Studio Max (módulos, texturas, fundo e luz),
permitindo estes programas isolar as variáveis a analisar numa só imagem. Estas foram salvas em
formato

«.jpeg»

e

inseridas

no

®

M.PowerPoint ,

em

modo

de

visualização

do

próprio

software/programa. O ficheiro foi posteriormente gravado em extensão «.pps», permitindo o arranque
da apresentação multimédia na fase de entrevista, sem necessidade de abrir o programa. Segue a
figura ilustrativa (Fig. 43).
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^ Modo de visualização em PowerPoint

Modo de apresentação aos idosos/multimédia v

Figura 43 – Visualização de simulações 3D em PowerPoint

®

(Fonte: Autora)

Seguem-se as perguntas colocadas aos voluntários do estudo e imagens apresentadas
(simulações 3D), segundo as intenções da investigação; constituindo um dos objectivos específicos,
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investigar os parâmetros do design que proporcionavam mobilidade (indução do andar) ao idoso e
(in)existência de vegetação e face ao seu arranjo espacial.
No campo da Mobilidade, colocou-se a seguinte questão ao idoso (que ouvia e visualizava o texto
na apresentação multimédia): «Qual das seguintes situações o induz mais a andar, num dia sem calor
e sem elementos perturbadores?».
O entrevistado visualizava duas imagens lado a lado e tinha de optar pela «imagem A» (caminho
estreito) ou pela «imagem B» (caminho largo) (Fig. 44).
®

Ao clicar na imagem A com hiperligação, um novo diapositivo do PowerPoint surgia com novas
imagens à sua escolha: A1 (caminho estreito e uma fiada de árvores) ou A2 (caminho estreito sem
árvores).
Tendo escolhido a imagem A1, outro diapositivo surgia com as imagens A3 (caminho estreito e
uma fiada de árvores) e A4 (caminho estreito e dupla alameda de árvores, imagem esta igual à A1,
utilizada para despiste quanto à preferência pelo arranjo espacial das árvores), imagens estas
novamente colocadas à sua consideração.
Se, caso contrário, tivesse escolhido inicialmente a imagem B (caminho largo), surgiria outro
diapositivo com as imagens B1 e B2; se escolhida esta última (B2, caminho largo e dupla alameda de
árvores), outro diapositivo com as imagens B3 (caminho largo e dupla alameda de árvores) e B4
(caminho largo e uma fiada de árvores) surgiria.
MOBILIDADE

Início

Início

ou

ou

ou

Fim

Fim

ou

ou

Fim

Fim

LEGENDA (não facultada aos entrevistados)
A-Caminho estreito (5m*) vs. B-Caminho largo (10m*)
A1-Caminho estreito e alameda simples (uma fiada de árvores) vs. A2-Caminho estreito sem árvores
A3-Caminho estreito e alameda simples vs. A4-Caminho estreito e alameda dupla (corredor arbóreo)
B1-Caminho largo sem árvores vs. B2-Caminho largo e alameda dupla
B3-Caminho largo e alameda dupla vs. B4-Caminho largo e alameda simples
* Pretende-se saber as preferências dos entrevistados, tendo presente que no DL nº163/2006, de 8 Agosto (Anexos, 4.1 e 4.4),
a zona livre mínima para acesso de cadeira de rodas é de 1,20mx0,75m e para executar uma rotação a 360º, pelo menos, 1,50m.
Assim, e face a possíveis obstáculos, optou-se por simular caminhos mais amplos, a 5m e 10m (dobro de 5m).

Figura 44 – Diagrama esquemático de imagens hiperligadas na apresentação multimédia (Mobilidade)
®

®

®

(Fonte: Autora, com suporte 3D Studio Max e Adobe Photoshop )
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Outro objectivo específico pretendia investigar os parâmetros do design que proporcionam a
privacidade aos idosos, relativamente à escala e posição da vegetação em zonas de estada (em
banco).
Assim, para apurar dados relativos à Privacidade, colocou-se a seguinte questão ao idoso:
«Imagine-se num ambiente ameno e sem elementos perturbadores. Qual das situações escolheria
para obter privacidade?».
Uma de três imagens (Fig.45) estaria disponível à sua consideração (A, B ou C). Ao escolher a
opção A, optava-se por banco com dois arbustos não preenchendo as traseiras do assento; se em
vez disso se escolhesse a opção B, optava-se por banco com arbustos preenchendo as traseiras; e
se C, banco com arbustos preenchendo as traseiras e laterais.
E a partir dessa escolha, ao clicar numa imagem (com hiperlink associado a outro diapositivo),
outras duas imagens surgiriam num novo diapositivo (A1 ou A2; B1 ou B2; C1 ou C3). Ao escolher a
opção A1, optava-se por banco com dois arbustos baixos não preenchendo as traseiras do assento;
se A2, banco com dois arbustos altos não preenchendo as traseiras. Ao escolher a B1, optava-se por
banco com arbustos altos preenchendo as traseiras; se B2, banco com arbustos baixos preenchendo
as traseiras. Ao escolher a C1, optava-se por banco com arbustos altos preenchendo as traseiras e
laterais; se C2, banco com arbustos baixos preenchendo as traseiras e laterais.
PRIVACIDADE
Início

Início

Início

ou

ou

ou

ou

ou

Fim

Fim

Fim

LEGENDA (não facultada aos entrevistados)
A-Banco com 2 arbustos (baixos: 0,5m*), não preenchendo as traseiras vs. B-Banco com arbustos (baixos), preenchendo as traseiras vs. C-Banco
com arbustos (baixos), preenchendo as traseiras e laterais
A1-Banco com 2 arbustos (baixos), não preenchendo as traseiras vs. A2-Banco com 2 arbustos (altos: 1m*), não preenchendo as traseiras
B1-Banco com arbustos (altos), preenchendo as traseiras vs. B2-Banco com arbustos (baixos), preenchendo as traseiras
C1-Banco com arbustos (altos), preenchendo as traseiras e laterais vs. C2-Banco com arbustos (baixos), preenchendo as traseiras e laterais
* Pretende-se saber as preferências dos entrevistados, tendo presente que uma sebe a um metro de altura possa constituir barreira física e visual
(Robinette, 1972; Cosulich & Ornati, 1993), enquanto que a meio metro, apenas barreira física.

Figura 45 – Diagrama esquemático de imagens hiperligadas na apresentação multimédia (Privacidade)
®

®

®

(Fonte: Autora, com suporte 3D Studio Max e Adobe Photoshop )

Pretendeu-se investigar os parâmetros do design que induzem a comunicação interpessoal, em
área de piquenique, segundo a disposição do banco em L (ou apresentando-se individualmente).
Relativamente à Comunicação, questionou-se: «Imagine-se num ambiente ameno e sem
elementos perturbadores. Qual das situações escolheria para desenvolver a comunicação entre
utentes (interacção/convívio)?».
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Poderiam inicialmente escolher a imagem A (onde se visualizava um banco individual e mesa) ou
B (banco em L e mesa).
A partir da imagem inicial A, escolheriam a imagem A1 (banco individual e árvore de floração
branca em frente) ou A2 (banco individual e árvore de floração branca nas traseiras). Por sua vez a
partir da A1, escolheriam a A3 (banco individual e árvore de floração branca em frente) ou A4 (banco
individual e árvore de folhagem avermelhada em frente); e a partir da A2, a imagem A5 (banco
individual e árvore de floração branca nas traseiras) ou A6 (banco individual e árvore de folhagem
avermelhada nas traseiras).
Ou se tivessem escolhido à partida a imagem B, escolheriam depois a imagem B1 (banco em L e
árvore de folhagem avermelhada nas traseiras) ou B2 (banco em L e árvore de folhagem
avermelhada em frente). Por sua vez, a partir da B1, a imagem B3 (banco em L e árvore de folhagem
avermelhada nas traseiras) ou B4 (banco em L e árvore de floração branca nas traseiras); e a partir
da B2, B5 (banco em L e árvore de folhagem avermelhada em frente) ou B6 (banco em L e árvore de
floração branca à frente).
A Figura seguinte ilustra a explicação supramencionada (Fig. 46).
COMUNICAÇÃO

Início

Início

ou

ou

ou

Fim

ou

ou

ou

Fim

ou

Fim

Fim

LEGENDA (não facultada aos entrevistados)
A-Banco individual vs. B-Banco em L*
A1-Banco individual e árvore de floração branca em frente vs. A2-Banco individual e árvore de floração branca nas traseiras*
A3-Banco individual e árvore de floração branca* em frente vs. A4-Banco individual e árvore de folhagem avermelhada* em frente
A5-Banco individual e árvore de floração branca nas traseiras vs. A6-Banco individual e árvore de folhagem avermelhada nas traseiras
B1-Banco em L e árvore de folhagem avermelhada nas traseiras vs. B2-Banco em L e árvore de folhagem avermelhada em frente
B3-Banco em L e árvore de folhagem avermelhada nas traseiras vs. B4-Banco em L e árvore de floração branca nas traseiras
B5-Banco em L e árvore de folhagem avermelhada em frente vs. B6-Banco em L e árvore de floração branca à frente
* Pretende-se saber as preferências dos entrevistados, relativamente à configuração de banco, individual ou formando um ângulo de 90º (L);
disposição e cor ambiente proporcionada pelo elemento árvore (frente/traseiras do banco; ciclo de vida afectando a floração e folhagem (Robinette,
1972)).

Figura 46 – Diagrama esquemático de imagens hiperligadas na apresentação multimédia (Comunicação)
®

®

®

(Fonte: Autora, com suporte 3D Studio Max e Adobe Photoshop )

No campo da Orientação pediu-se aos idosos: «Desenhe os elementos que compõem o jardim do
seu lar, descrevendo-os». Para o efeito, forneceu-se uma folha A5 e caneta/lápis. Neste âmbito,
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pretende-se saber os elementos mais significativos no meio ambiente (presentes na sua memória) e
as relações entre eles - orientação.

3.2.3.

PRÉ-TESTE

As cinco pessoas idosas (entrevistadas no Lar Sagrada Família) percepcionaram os elementos de
composição do espaço exterior, uma vez terem identificado os elementos presentes nas imagens 3D:
-Mobilidade- imagem com caminho; caminho e árvores do lado esquerdo; caminho e árvores de
ambos os lados;
-Privacidade- banco de madeira com dois arbustos atrás; banco com vários arbustos atrás; banco
com arbustos atrás e dois na lateral; banco com dois arbustos (mais altos) atrás; banco com vários
arbustos altos atrás; banco com arbustos altos atrás e dois altos na lateral;
-Comunicação- mesa de piquenique com banco único, em madeira; mesa de piquenique com
banco em L; ora com árvore de floração branca ou folhagem avermelhada, à frente ou nas traseiras.
Em suma, as imagens apresentadas foram correctamente identificadas pelos idosos, mostrando
serem inteligíveis/compreensíveis, assim como as questões colocadas, não sendo necessário
melhoramentos.
Para avaliar o parâmetro da Orientação pediu-se aos voluntários idosos que realizassem um
desenho do seu jardim de lar, em folha branca A5 distribuída pelo investigador, tendo-se
disponibilizado para o efeito, lápis/caneta.
Denotou-se que os idosos com menos aptidão para o desenho mencionaram a necessidade de
escreverem nos lugares onde pretendiam colocar os elementos, inclusive porque pedia-se para
«descrever os elementos do jardim».

3.3. CARACTERIZAÇÃO

3.3.1.

LARES

Primeiramente foi realizado um pré-teste (contando com cinco entrevistas a partir de um
questionário - guião inicial) no Lar Sagrada Família (na Amadora), para testar as perguntas e as
imagens 3D, por forma a garantir a assertividade do estudo final. A compreensão das imagens e
perguntas foi conseguida. Assim, passa-se a caracterizar apenas os lares que compõem o estudo
final.
O Lar ABE pertence a uma associação religiosa Evangélica, tratando-se de uma Instituição
Particular de Solidariedade Social (IPSS), possuindo no lar 48 idosos. O Lar Fonte Santa é um lar de
cariz privado com 34 utentes. O Lar Nª.Sª. da Vitória é uma IPSS, conta com 90 utentes e possui
cariz religioso católico-romano (Correia, 2017).
Responderam positivamente à entrevista, respectivamente, 26, 10 e 25 idosos, num total de 61
entrevistas.
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O estrato sócio-económico dos utentes destes lares pertence à classe média, sendo que a
Segurança Social comparticipa parte dos custos associados à estadia.

3.3.2.

LOCAL

O Lar Nª.Sª. da Vitória situa-se na capital e possui um jardim frontal à residência, contemplando
horta a Sul, murada e acessível mediante escada para vencer o patamar superior.
Os outros lares em contexto não citadino (Loures) contam com pequenas áreas ajardinadas em
redor do edificado, concentrando-se na zona frontal, no Lar Fonte Santa; e nas traseiras, no Lar ABE
(Figs. 47-53).

E

F
F

LAR

F

LAR

LAR

E

Lar ABE

Lar Fonte Santa

Lar N.ªSª.Vitória

LEGENDA
E-Entrada
F-Localização da fotografia

Figuras 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 – Localização e espaços exteriores dos Lares
(sem escala) (Fonte: Autora, Adaptado de Googlemaps.pt, Larvitoria.50webscom)

3.3.3.

AMOSTRA

Vinte por cento (20%) do universo em estudo (N=61) são homens e 80% mulheres. Sem
diferenciação de género, a média dos entrevistados de ambos os géneros apresenta 81,67 anos de
idade (Desvio Padrão, DP 7,73 anos).
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De acordo com os dados analisados referentes aos homens entrevistados, estes possuem em
média 79,92 anos (DP 7,69). Por sua vez as mulheres, 81,88 anos (DP 8,57). A idosa mais velha
entrevistada possui 99 anos e o idoso, 91 anos. Em ambos os géneros, a idade mínima situa-se nos
65 anos.
Sector Profissional
ACTIVIDADE PROFISSIONAL ANTERIOR
100%
100%
90%
80%
72%

Percentagem

70%

65%

60%
50%
40%

35%
28%

30%
20%
10%

0%
0%
Geral

Nº Pessoas Com Actividade

Nº Pessoas Sem Actividade ou Doméstica

72%

28%

Masculino

100%

0%

Feminino

65%

35%

Figura 54 – Actividade Profissional Anterior
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )

Note-se que setenta e dois por cento (72%) dos idosos entrevistados trabalharam (até se
reformarem), sendo que 28% não realizaram qualquer actividade laboral.
Todos os homens desempenharam uma actividade laboral ao longo da vida (100%) e as mulheres
65%. Trinta e cinco por cento (35%) do género feminino realizou actividades domésticas
(consideradas actividade não laboral) (Fig. 54).

Quanto aos sectores profissionais, em geral, a maioria dos entrevistados pertenceu enquanto
activo ao sector terciário enquanto indivíduos activos (77%), seguindo o sector primário (13%) e o
secundário (9%).
O sector secundário é muito superior no género masculino (23%), comparativamente com o
feminino (5%). Por sua vez, o sector primário possui maior percentagem nas mulheres (15%) do que
nos homens (8%). O sector terciário é comparativamente menor nos homens (69%) do que nas
mulheres (80%).
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DEFICIÊNCIAS
100%

85%

86%

83%

Percentagem

80%
60%
40%
17%

15%

20%
0%

Indivíduos Com Deficit

IndivíduosSem Deficit

Geral

85%

15%

Masculino

83%

17%

Feminino

86%

14%

14%

Figura 55 – Deficiências
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )

Oitenta e cinco por cento (85%) dos entrevistados possuem algum tipo de deficiência, sendo que
apenas 15% não referem qualquer deficit.
Deficits

Em termos de género, o feminino possui mais 3% de deficit do que o masculino, respectivamente,
86% e 83% (Fig. 55).
TIPO DE DEFICIÊNCIA

Percentagem

100%
80%
60%
37%

40%
20%

18%

17%

33%

38%

6%

11%

11%

5%

17%

8%

0%
Visão

32%

29%

22%

18%

Audição

Mobilidade

Baixa demência

Outros (asma, diabetes,
coração, membros, artrose)

Geral

18%

6%

37%

11%

29%

Masculino

17%

11%

33%

22%

17%

Feminino

18%

5%

38%

8%

32%

Figura 56 – Tipo de Deficiência
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )

Em geral, a maioria dos entrevistados possui problemas de mobilidade (37%), seguindo-se em
29% outros deficits (como asma, diabetes, problemas do coração e nos membros, artrose), visão
(18%), níveis baixos de demência (11%) (permitindo a entrevista), audição (6%).
A problemática da mobilidade encontra-se mais patente nas mulheres (38%) do que nos homens
(33%). Igualmente, as mulheres manifestam mais deficits na categoria «outros» (32%) do que no
género oposto (17%). Em termos de deficit do foro da visão, 18% das mulheres registam problemas,
valor ligeiramente maior do que nos homens (17%). A demência (a nível inicial) é registada em 8% do
género feminino e 22% do masculino entrevistado. Têm menos problemas auditivos as mulheres (5%)
do que os homens (11%) (Fig. 56).
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Habilitações Académicas
HABILITAÇÕES ACADÉMICAS
100%
90%
80%

75%

Percentagem

70%
60%
50%
43%

41%
38%

40%
33%
30%
20%

18%

17%

15%

8%

10%
0%
0%

2%

0%

5%

2%

4%

Iliteracia

Sem grau, mas sabe ler e
escrever

Primária

Liceu/Escola Profissional

Universidade

Geral

15%

2%

41%

38%

5%

Masculino

0%

0%

75%

17%

8%

Feminino

18%

2%

33%

43%

4%

Figura 57 – Habilitações Académicas
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )

Quinze por cento (15%) da população entrevistada não possui qualquer grau académico, não
sabendo ler nem escrever; 2%, sem grau académico, mas sabendo ler e escrever; 41% adquiriu
formação primária; 38% o nível liceal ou escola profissional e 5%, nível universitário.
A população masculina não apresenta iliteracia ou «sem grau, mas sabe ler e escrever» (nas
mulheres, respectivamente incidem 18% e 2%). A nível de diferenciação de géneros, três quartos
(75%) dos Homens fizeram a primária e as mulheres registam 33% de habilitações na respectiva
categoria. Quarenta e três por cento (43%) das idosas possuem o nível liceal ou uma formação obtida
através de uma escola profissional (apenas constatada em 17% dos idosos). No género masculino,
8% fez o grau universitário, enquanto que o género feminino, 4% (Fig. 57).

3.4. PROTOCOLO
Com vista ao idoso responder a questões sobre o design de jardins (elementos de composição)
vs. mobilidade, privacidade, orientação e comunicação entre utentes, segue-se o protocolo da
investigação.
A aplicação ao Caso do estudo, primeiramente contou com um levantamento de possíveis lares
participantes que dispunham de jardim, em Lisboa e periferia, face a uma maior proximidade física.
Colaboraram três instituições, tendo feito parte da presente investigação os lares ABE e Fonte Santa,
no concelho de Loures, e Nª.Sª. da Vitória, no concelho de Lisboa.
Pretendeu-se entrevistar voluntários com 65 ou mais anos de idade (início da reforma, INE, 2002),
que já tivessem usufruído do espaço ajardinado do seu lar, não podendo estar acamado dada a
impossibilitado de vivenciar o jardim (Astell et al., 2009), visão residual satisfatória para se aferir os
resultados (Bright et al.,1997), sem demência ou a nível inicial para que não afectasse o estudo,
conforme referem outros estudos (Golledge, 2002; Burton et al., 2004; Jheng & Pai, 2009; Zavitch &
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Zaphiris, 2005). Para tal, o sénior foi pré-seleccionado pelo investigador e outros profissionais da área
dos cuidados de saúde, sendo anunciado oportunamente o estudo junto da direcção de cada lar.
Segue-se o esquema das salas das entrevistas pertencentes à fase de teste, realizados com
®

suporte do Autocad (Figs. 58-60).
Lar Nª.Sª.Vitória

Lar ABE

Lar Fonte Santa

LEGENDA
Localização do portátil/apresentação multimédia

Figuras 58, 59, 60 – Esquema das salas das entrevistas pertencentes à fase de teste
®

(sem escala, unidade: m) (Fonte: Autora, com suporte CAD )

Entre o entrevistador e entrevistado, foi assinado o «Termo de Consentimento Livre e Informado»
(presente no Anexo III), com as devidas explicações dos procedimentos e tempo estimado na sua
realização. No mesmo documento enaltece-se a participação do voluntário, representando um
contributo importante para o estudo em curso.
®

Inicia-se a apresentação multimédia (ficheiro PowerPoint

de extensão «.pps»). Refere-se o

assunto e objectivos esperados: «trabalho universitário sobre a percepção e satisfação de jardim de
lar. A sua opinião é muito importante, contribuindo para que se venha a usufruir de jardins com
qualidade».
As questões colocadas aos voluntários do estudo foram sequenciais:
-«Qual das seguintes situações o induz mais a andar, num dia sem calor e sem elementos
perturbadores?».
-«Desenhe os elementos que compõem o jardim do seu lar, descrevendo-os».
-«Imagine-se num ambiente ameno e sem elementos perturbadores. Qual das situações
escolheria para obter privacidade?».
-«Imagine-se num ambiente ameno e sem elementos perturbadores. Qual das situações
escolheria para desenvolver a comunicação entre utentes (interacção/convívio)?».
- «Quais os seus dados pessoais (Idade, Género, Profissão, Deficiência, Habilitações)?».
Por fim, é agradecida a amabilidade da participação do entrevistado.
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3.5. RESULTADOS

Foi realizada uma análise descritiva dos dados, a partir de uma Metodologia Mista (quantitativa e
qualitativa), contando os entrevistados com questões apoiadas (mediante a visualização) em imagens
3D e face à realização de desenhos (descrevendo os espaços exteriores dos seus lares).
As respostas dos entrevistados foram apontadas no local pelo entrevistador, numa grelha (matriz
de dupla entrada) previamente impressa, que cruzava as imagens com o número de cada participante
(sequência numérica cardinal atribuída a cada entrevistado, por forma a garantir-se o anonimato dos
mesmos).
À posteriori da entrevista, já em fase de tratamento de dados, os inputs fornecidos pelos idosos
®

®

foram analisados e inseridos no programa Microsoft Excel . A cada análise de conteúdo do desenho
(desenho propriamente dito e/ou referência escrita/descrição oral) realizado pelo participante, era
colocado o seu significado sob a forma de palavra(s) numa tabela de registo de ocorrência(s) e ao
qual, por fim, se agrupou sob a forma de uma única designação (categorização), por exemplo:
«rosas» e «cravos» agruparam-se na categoria «flores».
De acordo com os objectivos, seguem-se os gráficos que traduzem a análise de preferências dos
seniores sobre o design de jardim de lar, face a quatro parâmetros fulcrais: Mobilidade (no que
respeita à indução do andar); Privacidade (situação mais privada); Comunicação interpessoal; e
Orientação no espaço.
Mobilidade
MOBILIDADE
100%
96%

100%

88%88%88%

90%
80%

75%

Percentagem

60%
50%
40%

71%
70%
67%

67%

70%
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Figura 61 – Mobilidade
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )
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Em termos gerais, no que respeita à avaliação da variável Mobilidade, 54% dos entrevistados
optam por trilhar o caminho mais largo, com o dobro de 5 m (ou seja 10m, vide imagem B, por baixo
do gráfico com a designação B) e 46% opta por escolher um caminho com metade dessa largura (i.e.,
5m, vide Figura A, coluna do gráfico A). Quanto às Affordances (entendidas como possibilidades de
acção ou pistas) árvores, elas são responsáveis por induzir a caminhada na sua grande maioria: vejase a imagem A1, onde as respostas recaíram em 96% dos casos; quanto à situação da imagem B2,
está patente em 88% das escolhas dos entrevistados. Poucos idosos preferem caminhos sem
árvores (veja-se as imagens A2 e B1, respectivamente com 4% e 12% das respostas). Quanto à
análise da sub-variável «quantidade» e «arranjo espacial» das árvores, é possível concluir que a
existência de mais árvores e em forma de alameda (acompanhando ambos os lados do caminho) é a
situação que os participantes se identificam mais (vide imagem A4, contando com 70% das
respostas). Acrescenta-se na análise que 53% (imagem B4) das respostas referidas seguem no
sentido da existência de árvores só dever existir de um dos lados do caminho largo (alameda
simples), ao invés de 47% no caminho largo com duas fiadas/alinhamentos de árvores, em alameda
dupla (imagem B3).
No género masculino, a opção por um caminho mais largo é manifestado em 67% das respostas
(imagem B). A arborização ao longo do percurso é uma das situações mais desejadas (A1-75%, B288%). Sessenta e sete por cento (67%) das respostas indicam a preferência pela situação de
alameda (duplo alinhamento) em caminho mais estreito (A4), enquanto metade dos entrevistados se
divide entre a imagem B3 (caminho ladeado por árvores) e B4 (apenas com uma fiada de árvores na
lateral do caminho), em situação de caminho mais largo. Treze por cento (13%) prefere caminhos
amplos sem árvores - imagem B1 (vs. 88% com árvores, B2) - e um quarto (25%) da população
masculina refere preferir caminhos mais estreitos sem vegetação arbórea - imagem A2 (vs. 75% com
árvores, A1).
A largura do trajecto a percorrer não influencia as respostas expressas pelo género feminino,
assemelhando-se os resultados obtidos entre si, embora persista a satisfação pelo caminho mais
largo (imagem B) em 51% dos casos. As mulheres dão preferência a caminhos estreitos com árvores
(imagem A1) – ausência, nos caminhos estreitos sem árvores-, seguindo-se em 88% das preferências
pelos caminhos amplos com alameda dupla arbórea (imagem B2). A situação do caminho estreito,
com árvores a ladeá-lo (imagem A4) é positiva para 71% das mulheres. Vinte e nove por cento (29%)
refere preferir a situação de uma fiada de árvores em caminho estreito (A3). Em situação de caminho
largo com árvores de um dos lados do caminho (B4) as entrevistadas revelam uma percentagem de
satisfação de 55%; no caso de alameda dupla e caminho largo (imagem B3), 45% (Fig. 61).
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Figura 62 – Privacidade
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )

Quanto à privacidade em situações de banco segundo as características da vegetação
circundante, três tipos de espaço poderiam ser escolhidos: elementos com arbustos baixos atrás do
banco, vide imagem A; mais plantas que cobrem todo o comprimento da zona de assento na imagem
B; e em redor dos lados e no comprimento do mesmo (imagem C). A situação C é a mais pretendida
(44%), seguindo-se a situação A (38%) e finalmente a B (18%).
Quanto à avaliação dos parâmetros (sub-variável) «escala da vegetação», duas situações
poderiam ser escolhidas: arbusto de 1 m de altura e a metade dessa altura. A situação mais
pretendida pelos entrevistados revelou ser a referente à vegetação mais alta (70% escolheu a
imagem C1 e 55% escolheu a imagem B1). Em 52% dos casos, a situação A1 (com vegetação
menos alta) foi percepcionada como sendo a sua preferida.
Em termos de análise relativa ao género, a preferência masculina recai pela existência de mais
arbustos no redor do banco (imagem C), relatada por ¾ da população (75%), seguindo-se por menos
arbustos (conforme situação sugerida pela imagem A, reportando 17% das respostas) e situação
intermédia ilustrada pela imagem B (com 8% das respostas). A vegetação mais alta (patente nas
imagens A2, B1 e C1) foi a situação mais desejada para se obter privacidade, respectivamente,
registando-se em 100%, 100% e 78% das respostas dos entrevistados.
No Universo feminino as preferências variam entre: menos vegetação (A-43%), seguido por mais
vegetação por trás e em redor do banco (C-37%), e finalmente, a situação intermédia apresentada (B20%). De maior preferência a vegetação mais alta (formando barreira visual), reunindo mais
consenso: 67% de respostas (imagem C1). A situação seguinte mais desejada é a ilustrada pela
imagem A1 com 57% de respostas. Metade das idosas respondeu preferir a situação B1 e a outra
metade, a B2. Vide Figura acima, ilustrativa do texto supramencionado (Fig. 62).
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Figura 63 – Comunicação
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )

A questão prendia-se em saber qual a situação que mais proporcionava a interacção entre os
utilizadores em zona de piquenique. Mais de metade dos participantes escolheu a situação de
disposição dos bancos formando uma configuração em «L» (vide imagem B, com 59% das
respostas), sendo a situação que induz uma maior interacção/convívio, comparativamente com o
banco individual (41%).
Igualmente, o presente estudo analisou o «arranjo espacial» da sub-variável árvore, concluindo
que os participantes a preferem em situação frontal (A1-71%, B2-64%). Analisando o parâmetro cor, a
árvore com flores brancas desperta maior interesse (A3-67%, B4-71%), do que a folhagem de cor
outonal (avermelhada). No caso, das imagens A5 e A6 (bancos isolados), B5 e B6 (bancos em L), as
respostas encontram-se irmãmente divididas.
A situação B (bancos em L) desencadeia maior preferência em 83% dos casos no género
masculino. Sessenta por cento (60%) dos homens entrevistados preferem a situação B1 (árvore atrás
dos bancos, embora preferindo a árvore com floração branca, em 67% dos casos - imagem B4 - e
não tanto a de cor outonal, em 33%). Em banco individual, as situações A4 e A6 foram de todo
preteridas visto a árvore apresentar folhagem de cor avermelhada. Dividem-se irmãmente as
respostas A1 e A2, i.e. floração arbórea em frente ou atrás do banco individual.
Nas mulheres, bancos em L favorecem mais a comunicação (B-53%) do que bancos individuais
(A-47%), mas sendo os valores menos expressivos do que no caso dos homens. Plantas que fiquem
à frente do seu campo de visão são pretendidas em 73% (A1) dos casos; e 65% (A3) se existir árvore
com floração branca do que folhagem avermelhada (em situação de banco individual). Em situação
de banco em L, a maioria prefere a presença de flores brancas na árvore - 56% (B6) - do que
folhagem avermelhada (44%, B5); enquanto a opção menos votada é a B1 (27%) (árvore de folhagem
avermelhada nas traseiras do banco) comparativamente com a B2 (73%), i.e. árvore colocada à
frente, no seu campo de visão. Para maior grau de satisfação, a situação A6 (ou seja, banco colocado
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à frente da árvore de folhagem avermelhada) é necessária em maior percentagem dos casos (57%),
relativamente com a situação A5 (43%) (i.e. com o banco individual à frente da árvore com floração
branca). Entre as situações B3 e B4, ¾ das preferências do género feminino recaem pela opção B4,
i.e. floração branca (ao invés de folhagem avermelhada, com ¼ dos registos) nas traseiras do banco
Orientação
em L (Fig. 63).
ORIENTAÇÃO
100%
90%
80%

Percentagem

70%
60%
50%
40%
30%

24%

20%

17% 15%

26% 27%
24%
16%

10%

4%4%4%

9% 8%

8%
6% 5%
1%0%1%

0%

7% 8%
4%

2%4%2%

1%0%2%

Estruturas
Edifício-Lar Protectoras Pavimento
,

8%
4% 3%

13% 14%
8%

1%0%2%

5% 6%
0%

3% 4%
0%

Terra,
Relvado

Mesa

Banco

Portão

Elemento
de Água
13%

Caminho

Canteiro de
Flores

Pérgula

4%

9%

6%

1%

7%

2%

1%

4%

1%

5%

3%

4%

16%

8%

0%

4%

4%

0%

8%

0%

0%

0%

8%

4%

8%

5%

1%

8%

2%

2%

3%

2%

6%

4%

14%

Árvores

Flores

Horta

Geral

17%

26%

Masculino

24%

24%

Feminino

15%

27%

Figura 64 – Elementos do espaço presentes no desenho (Orientação)
®

(Fonte: Autora, com suporte Excel )

Outro objectivo específico da pesquisa, aos quais se deu resposta foi investigar os parâmetros do
design que proporcionam a orientação espacial (elementos identificados no jardim de lar mediante
desenho efectuado pelo residente e, por vezes, escrevendo nele o seu significado).
Assim, as possibilidades de acção (Affordances) ou marcos (Landmarks) mencionados pelos
entrevistados são, por ordem decrescente de referência: flores (26%); árvores (17%); elemento de
água (13%); caminho (9%); edifício/lar (7%); canteiro de flores (6%); banco (5%); referência ao
terreno como terra/relvado (4%); horta (4%); portão (3%); estruturas protectoras, tais como,
muros/corrimãos (2%); pérgula, mesa e pavimento (ambos com 1%).
Para o género masculino é importante existir na mesma proporção (24%), árvores e flores.
Seguem-se os caminhos (16%); canteiro de flores, terreno/relvado ou elemento de água (ambos com
8%). Em igual proporção (4%), edifício-lar, horta, estruturas protectoras (e.g. grades/paredes).
Nenhuma referência foi feita relativamente aos elementos: pérgula; pavimento; mesa; banco e portão.
As flores são os elementos mais referenciados no espaço pelo género feminino (27%). Seguem-se
as árvores (15%) e o elemento de água (14%). O edifício-lar (8%), caminho (8%), bancos (6%), horta
(4%), portão (4%), terra/relvado (3%), estruturas protectoras (2%), pavimento (2%), mesa (2%) e
pérgula (1%). Vide gráfico ilustrativo (Fig. 64) e desenhos de residentes no Anexo IV.
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3.6. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Existem mais mulheres do que homens nos lares onde se realizaram as entrevistas, aspecto
espectável segundo a literatura (Coyle, 1997, Gist & Velkoff, 1997, cit. in Moody & Sasser, 2014;
Carrilho & Gonçalves, 2004; Nunes, 2005), devendo-se ao facto do género feminino viver em média
mais anos. Em termos de deficiência, ambos os géneros reportam questões negativas dada a pouca
mobilidade, facto igualmente muito focado na literatura (INE, 2002; INE, 2012), sendo inclusive um
dos motivos de entrada nos lares (Neto, 2000, cit. in Mendes & Reloiro, 2006). A partir da análise
estatística dos dados das entrevistas, com o Estudo de Caso nos três lares - corroborando a pesquisa
teórica -, foi possível determinar que não existe uma diferenciação de género face às respostas
serem semelhantes. No entanto, é de referir que a surdez atinge mais o género masculino, como
também comprova a literatura (Berger & Mailloux-Poirier, 1995; Charness, 2009; INE, 2012).
Conforme dados do INE (2012) e reportados no Estudo de Caso, movimentar-se (andar) nas idosas
releva-se uma actividade mais difícil, também registando mais incidência de deficits no foro da visão.
No caso da «Orientação», fases de demência inicial não afectam os estudos de Golledge (2002), nem
os de Burton et al. (2004), ou ainda os de Jheng e Pai (2009). Outros estudos a seniores, como os de
Zavitch e Zaphiris (2005), tiveram em conta graus de demência inicial. No presente estudo, visto os
níveis de demência serem muito baixos e/ou inexistentes, foi igualmente possível apurar os dados.
Os entrevistados demonstraram capacidade de percepcionar os elementos de composição do espaço
exterior analisados, respondendo assertivamente ao estudo. Identificaram como elementos que
compõem o seu jardim de lar, flores, árvores e elemento de água (também, caminho e edifício) demonstrando estes estarem presentes na sua memória e a relação entre eles, mediante a realização
do desenho do lar -, normalmente elementos estes também eles reportados em estudos
internacionais (Gonzalez & Kirkevold, 2016; Hull, 1995, cit. in Arabatzis & Grigoroudis, 2009). Para a
promoção da «Comunicação interpessoal», foi escolhida preferencialmente a situação de banco em
L, aspecto recorrentemente referido noutros estudos mencionados no Estado da Arte, embora
reportem casos que não a situação de jardim de lar (Austin, 1978; Panero & Zelni, 2011; PalmaOliveira et al., 1999; Bell et al., 2001). Na indução do andar em caminho («Mobilidade»), a preferência
dos entrevistados refere a necessidade de quantidade de árvores, sob a configuração de alameda
dupla. Alguns estudos, como os de Arabatzis e Grigoroudis (2009), e de Zhai e Baran (2017),
revelam-no igualmente. Lynch (1960) referia-se às alamedas de árvores como sugestivas da
continuidade de percursos, assim como Loide e Bernard (2003), citados por Gouveia (2007),
induzindo uma direcção.
Seguem-se as conclusões finais relativamente à questão de investigação levantada:
GERAL: Relativamente aos deficits, os homens relataram mais casos de surdez/presbiacusia (como
provável consequência genética) e de demência (nível inicial). Ambos os géneros relataram
problemas, nomeadamente do foro da mobilidade (mas as dificuldades em andar prevaleceu na
mulher) e outros casos (e.g. asma, diabetes). Igualmente referiram terem trabalhado maioritariamente
no sector terciário. Existem mais homens que mulheres que trabalharam no sector secundário; por
outro lado, as mulheres trabalharam mais no sector primário. O género feminino trabalhou
principalmente na agricultura e como empregada doméstica (actividade considerada não laboral).
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MOBILIDADE: Quanto à largura do caminho (variável indutora do andar), os resultados do parâmetro
mobilidade manifestam-se de igual modo em ambos os géneros. No entanto, constatam-se pequenas
diferenças no género feminino, expressando menos influência quanto à sua largura, na indução do
andar. Em relação às sub-variáveis quantidade e arranjo espacial das árvores, é possível concluir que
em ambos os géneros se reporta a preferência pela existência de mais árvores (desinteresse por
caminho sem vegetação de estrato arbóreo); também, sendo mais positivo a existência de alameda
dupla em situação de caminho estreito (5m). Se largo (10m), a opção por alameda dupla ou simples é
quase semelhante; no entanto, no género feminino esta última situação é preferível em 55% dos
2

casos .
PRIVACIDADE: Normalmente, a posição mais vantajosa para se adquirir privacidade é a situação de
maior cobertura vegetal, uma vez fornecer uma maior protecção conferindo conforto na parte de trás
do assento/banco. Com respeito à escala da vegetação, os homens preferem a vegetação mais alta
do que as mulheres (constituindo a sebe, barreira visual). Há um efeito de diluição em ambas as
respostas, relativamente à «escala» da vegetação para as mulheres: a situação varia entre menos
vegetação, seguido por mais vegetação (atrás e em redor do banco) e, finalmente, situação
intermédia (com vegetação atrás do banco, mas sem arbustos na sua lateral). COMUNICAÇÃO: Banco
em disposição formando um «L» favorece mais a comunicação interpessoal em ambos os géneros,
mas sendo principalmente preferido pelo masculino (uma vez no caso feminino, os valores entre
bancos em L e individuais se aproximarem). Os participantes preferem estar sentados,
nomeadamente, numa situação de árvore em frente ao seu campo de visão. Analisando o parâmetro
3

cor , a árvore de floração branca revelou-se a mais interessante (que a de tons outonais face à
folhagem avermelhada). Os homens preferem a árvore de florescência branca nas traseiras do
banco; e como tal, não ao nível da visão frontal à zona de estada. Ainda no caso masculino, e em
bancos formando a configuração de um «L», estes preferem a árvore de cor outonal avermelhada, do
que as florescências brancas da árvore da imagem simulada em programa 3D. Da análise estatística
dos dados, denota-se que as mulheres pensam no sentido oposto, preferindo a árvore de floração
branca. Em banco individual, os homens dividem-se quanto à preferência na existência de árvores de
florescência branca na parte de trás ou da frente ao banco (mas em L, preferem-na nas traseiras); no
entanto, as mulheres preferem obter uma visão frontal para as mesmas, em qualquer dos casos.
ORIENTAÇÃO: A partir da análise dos desenhos dos idosos, os elementos mais referidos no jardim (e
unânime em termos de género) foram, e por ordem decrescente de importância: flores, árvores e
elemento de água. Também, caminho e edifício-lar. Da análise estatística, contemplando a
diferenciação de género, os homens não mencionaram os seguintes elementos (mas mencionados
pelas idosas): pérgula, pavimento, mesa, banco e porta.

2

Este facto poder-se-á dever às alamedas duplas poderem originar um espaço intersticial próprio, estabelecendo o
transeunte menos contacto/relação com a envolvente (situação menos desejada), comparativamente com as alamedas
simples, as quais só dispõem de uma fiada de árvores (Gouveia, 2007)).
3
Refira-se que a cor ambiente (proporcionada pelas partes constituintes da vegetação) é efémera, pois mudará
conforme o ciclo de vida da árvore (estação do ano).
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4. CONCLUSÃO
Ao longo da formação académica da investigadora existiu a motivação crescente pela
aproximação entre as áreas (inter)disciplinares da arquitectura/paisagismo/design, culminando no
presente estudo, que perspectiva a análise das preferências dos idosos em contexto de jardim de lar,
face a quatro parâmetros fundamentais: mobilidade, privacidade, comunicação e orientação. Este
serviu de base à tese de Mestrado em Arquitectura, reportando-se ao tema «Jardim de Lar:
Preferências segundo a pessoa idosa».
A Questão da Investigação diz respeito: «Qual a percepção dos idosos acerca dos elementos do
design de jardim de lar que influem na mobilidade, privacidade, comunicação interpessoal e
orientação espacial?».
A área/tema diz respeito à aproximação entre as disciplinas da arquitectura, arquitectura
paisagista e design, relativamente a questões que lhe são comuns e/ou complementares e
consideradas relevantes para a concepção de jardins em lares de idosos (encontrando-se lacunas
neste domínio e identificadas nos capítulos teóricos - Estado da Arte), direccionando-se na procura
das reais necessidades da população-alvo (ou target).
Assim, os objectivos específicos da pesquisa, aos quais se deu resposta, foram investigar os
parâmetros do design:
-Que conferem a privacidade aos idosos (relativamente à escala e posição espacial da vegetação
em zona de estada em banco, segundo visualização de imagens a 3 Dimensões, i.e. 3D);
-Que induzem a comunicação interpessoal entre os utentes (configuração do banco na área de
piquenique vs. disposição espacial da árvore e cor das suas partes constituintes, através dos 3D);
-Que proporcionam a mobilidade ao idoso (largura do caminho e (in)existência de vegetação e
face ao seu arranjo espacial - alameda simples/dupla -, através dos 3D);
-Que proporcionam a orientação espacial (elementos identificados no jardim de lar mediante
desenho efectuado pelo residente).
Refira-se que os idosos percepcionaram os elementos de composição do espaço exterior
colocados em análise, mediante a apresentação multimédia com auxílio do software/programa
®

PowerPoint (com questões quanto a parâmetros da mobilidade, comunicação e privacidade a partir
dos 3D) realizada individualmente, a partir do computador portátil do investigador; e mediante
desenho efectuado por cada utente, dando inputs sobre os elementos presentes na sua memória e
relação entre eles, ou seja, que neles destacam (elementos de orientação).
O facto de existir pouca bibliografia sobre os itens estudados - no que concerne à mobilidade,
orientação, comunicação interpessoal e privacidade em contexto de jardim de lar -, fizeram com que
se pretendesse ir mais longe na investigação, realizando o presente Estudo de Caso em três lares
(Lisboa e Loures) e tendo por base o Design Centrado no Utilizador (DCU), ao qual se entrevistou o
target idoso.
Como considerações finais, refere-se não existir dados conclusivos quanto às diferentes
preferências entre géneros, pelo que projectar jardins de lares deverá ter em conta a diversidade
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humana (homem/mulher), mediante a concepção de diferentes situações inclusivas promovendo a
orientação, comunicação, privacidade e mobilidade.
De seguida responde-se à «Questão de Investigação», no que respeita à percepção dos idosos
acerca dos elementos do design de jardim de lar que influem nos parâmetros supramencionados,
cumprindo-se os objectivos propostos.
Por conseguinte, e em termos de Mobilidade (no sentido de induzir o andar), o projectista aquando
da concepção de jardim de lar deverá proporcionar a existência de um corredor arbóreo no caminho
do transeunte.
Quanto à Orientação dever-se-á proporcionar, nomeadamente, flores, árvores e elemento de água
no espaço ajardinado (relevando-se estes, elementos mais significantes no meio).
Relativamente à Comunicação Interpessoal, numa zona social é preferível bancos segundo uma
disposição formando um «L» (e, nas imediações, preferindo-se a cor branca proporcionada pela
floração da árvore).
E quanto à Privacidade, a posição mais vantajosa é a situação de maior cobertura vegetal, em
volta do banco de jardim.
No entanto, apesar do referido, dever-se-ão providenciar várias disposições e tipologias de bancos
e de vegetação (ausência ou presença, cor), de modo a permitir que o utente escolha o seu local de
estada (obtendo o desejado isolamento ou não), uma vez que cada pessoa é única, devendo ser
incluída no espaço exterior projectado.
O presente estudo contribuiu para o preenchimento de algumas lacunas no que diz respeito à
importância que o design de espaços exteriores (relações entre variáveis no jardim de lar) possa
originar em termos de benefícios terapêuticos, ao promover o bem-estar bio-psico-social das pessoas
idosas.
Em suma, o espaço deverá ter em conta as limitações dos idosos e primar pelas condições
ambientais favoráveis para a mobilidade em termos de deslocação no espaço, para a comunicação
interpessoal se desenvolver em jardins, existir uma assertiva orientação espacial e privacidade situações estas necessárias para alcançar a satisfação do utente.
Assim, o «Lar de idosos» deverá dispor de espaços exteriores ajardinados que se coadunem com
as limitações e preferências dos seniores (ao invés das preferências dos projectistas e/ou clientes
que encomendam o projecto), tornando o design de jardins mais universal para o usufruto de todos.
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LIMITAÇÕES DO ESTUDO:

Quanto às limitações investigativas, denota-se no estudo a não possibilidade de indagar
voluntários idosos com graus de demência que não até ao nível inicial, uma vez não existir uma
equipa multidisciplinar que auxilia-se o processo de recolha e análise dos dados.
Também importa referir a necessidade de questionar uma amostra mais vasta e do tipo
probabilístico, para se concluir quanto a resultados de âmbito geral, que reflictam dados da população
nacional, considerados presentemente como inexistentes.
As simulações 3D de espaços ajardinados poderiam ser, em vez de envolvimentos virtuais,
realizadas com intuito mais realístico para constituirem ferramenta na Realidade Virtual (RV),
utilizando-se inclusive óculos RV, onde a imersão do utilizador é acentuada, mas sabendo-se à
partida possuir constrangimentos, como o poder provocar naúseas aos idosos, segundo refere a
literatura da especialidade-vide glossário.

RECOMENDAÇÕES PARA FUTURA INVESTIGAÇÃO NA ÁREA:

Derivado das limitações do estudo, recomendam-se em investigações futuras:
1º Equipa multidisciplinar que possibilite uma investigação alargada a várias demências do idoso,
nos parâmetros em foco: orientação, mobilidade, comunicação, privacidade;
2º Dever-se-á inquirir uma amostra maior de população, para resultados probabilísticos – saber
realidade portuguesa;
3º Realização de 3D mais reais, em situações de entrevistas cujos critérios sejam de ordem de
segurança (e.g.orientação em simulações de incêndio) - como tal, não expondo o target a situações
de risco, utilizando a ferramenta da Realidade Virtual.

Denota-se em geral, que os espaços projectados para lares continuam a revelar problemas
significativos, não satisfazendo a real necessidade dos idosos, cujo número aumenta dia após dia
(aumento da esperança média de vida face à melhoria dos cuidados de saúde e das condições de
vida); e sendo que a partir de uma maior base informativa - uma vez que da amostra analisada não
se poder generalizar os resultados face às suas características particulares - poder-se-á constituir,
4

por exemplo, «Linhas-guia de orientação projectual para jardim de lar» (isto embora seja difícil
estabelecer uma generalização, uma vez se tratar de um local com múltiplos parâmetros) e tornar os
espaços mais condignos ao target.
Para além de se sugerir mais investigação em áreas afins - que deverão trabalhar em conjunto
para resultados mais veementes, entre elas, a arquitectura, a arquitectura paisagista e o design -,

4

Segundo Himanem e Jantunen (2003: 494), não se deve pensar que existem demasiadas checklists, antes pelo
contrário. “In a complex modern world, the basis of the design principles can be even forgotten during the sophisticated
design work and there are almost never too many checklists”.
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contribuiu o presente trabalho académico (Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em
Arquitectura) formular recomendações a futuros estudos, destacando o continuar a entrevistar-se
idosos utilizando simulações a 3D de espaços ajardinados (inclusive, existindo outras questões no
campo da mobilidade/comunicação/privacidade/orientação que por limitação de tempo o estudo não
deu resposta, contando com uma maior especificidade das mesmas), permitindo estas seleccionar as
variáveis pretendidas mediante software e recursos disponíveis, pois entende-se ser mais fácil e
comportando menores custos, do que o dispendioso e complexo «refazer» de um jardim mal
concebido. Ao seleccionar e isolar as variáveis pretendidas numa só imagem, não haverá
interferência de outras variáveis nas respostas, uma vez serem individualmente visualizadas pelo
entrevistado (cumprindo os objectivos específicos da pesquisa).
Igualmente a partir de imagens 3D, é de referir a importância em se optar por envolvimentos
virtuais mais imersivos/reais, contando para isso com a ferramenta da Realidade Virtual (RV), em
situações que possam constituir perigo para o target – a RV permite isolar as variáveis a estudar em
contexto de laboratório, como em situações de emergência em edifícios (estruturas residenciais para
idosos), espaços exteriores (jardins de lares), entre outras situações.
Inclusive, sendo efémera a cor ambiente proporcionada pelas partes constituintes da vegetação
(que muda conforme o ciclo de vida – floração, folhagem), a criação de imagens 3D desses
ambientes simulados, permitem a entrevista sem necessidade de se estar numa época específica do
ano (Figs. 65-70).

Figuras 65, 66, 67, 68, 69, 70 – Exemplo de fotografias e imagens 3D realizadas mediante software,
pretendendo simular as situações reais apresentadas nas fotos, mas isolando as variáveis a analisar, a fim de
apurar os elementos do design de jardim de lar que influem na privacidade, mobilidade e comunicação do idoso
(Fonte: Autora)

Estando ainda muito por pesquisar nesta matéria, nomeadamente no panorama nacional (escassa
literatura no caso português), julga-se pertinente a existência de uma maior interacção entre pares a
nível profissional. Uma formação na área permitirá recolher-se informação pertinente (muitas vezes
inexistente e que comporta especialização na recolha de dados) face às características desta
(heterogénea) população, enquanto utilizadores/utentes de produtos/espaços, relativamente a
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dimensões, comportamentos usuais, modos de utilização, entre outros; para a assertiva concepção
de jardins de lar.
Deveriam existir estudos de averiguação do estado real de parques e jardins urbanos, visto a
Portaria nº 67/2012 de 21 de Março (concepção de lares), referir que este tipo de instituições
poderem ser concebidos independentemente de não possuírem tais espaços verdes, desde que os
tenham na sua proximidade, mas desconsiderando a distância e o facto de estarem ou não
adaptados aos problemas inerentes à terceira idade (relacionando-se com questões de ambiente e
urbanismo como acessibilidade, mobilidade, orientação).

5

Tirando partido da metodologia do DCU, colocando o «utilizador» dos espaços no cerne da
(re)construção do seu espaço ideal, e neste caso, se lhes forem proporcionados os referidos
elementos de composição do jardim, os idosos podem efectivamente vir a ter ganhos na Qualidade e
Satisfação de Vida.
Em suma, segue-se a proposta/recomendações para a concepção de espaços inclusivos ao
sénior, em contexto de lar de idosos.
-MEDIDA: Projectar tendo em conta a heterogeneidade da população idosa, promovendo (diversas)
situações inclusivas.
-OBJECTIVO: Para garantir a satisfação e Qualidade de Vida promover: Orientação (flores, árvores,
elemento de água), Comunicação (bancos em L), Privacidade (arbustos em redor de banco) e
Mobilidade (alamedas).

5

Note-se que numa escala de 0 a 10, os portugueses dão «nota 6» relativamente ao seu grau de satisfação face aos
espaços verdes urbanos (Eurostat in Metro, 2015). Nesta medida, dever-se-ão averiguar quais e proceder à reabilitação
dos mesmos para melhor servir a população.
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ANEXO I. GLOSSÁRIO

A.
ACESSIBILIDADE é a facilidade com que podemos circular numa área e aceder a determinado local ou equipamento. Pressupõe uma
adequação específica aos diversos utentes e conectividade intensa com os demais pertencentes ao nosso sistema, considerando as
variáveis: tempo, conforto, modo de transporte e custos. Especialmente importante para os idosos, os deficientes, aqueles com
carrinhos de bebé ou que transportam bagagens. A acessibilidade é normalmente medida pelo tempo necessário para uma
determinada deslocação (Águas et al., 2002). Trata-se da capacidade física ou espacial dos edifícios e espaço urbano, de se
apresentarem acessíveis a pessoas com incapacidades - para tal, o seu desenho deverá estar adaptado a múltiplas situações, de
modo a que sejam utilizados na sua plenitude por qualquer indivíduo (Wagner, 1992). Entende-se por acessibilidade a possibilidade
de qualquer indivíduo de reduzida ou total capacidade motora e/ou sensorial, de alcançar o espaço que pretende usufruir, em
condições de segurança e autonomia. A este propósito a ONCE refere: “Accesibilidad. Es la característica del entorno que permite su
uso y disfrute, de forma autónoma, a cualquier persona, con independencia de sus capacidades y condiciones” (ONCE, 2003: 274).
Para alguns autores poderá ser entendida como fruibilidade do espaço (Arciprete et al., 2003), i.e. possibilidade efectiva de utilização
segura de um espaço ou serviço por todas as pessoas, independentemente das suas características físicas ou mentais (temporárias
ou permanentes), como em idosos, obesos, grávidas, etc. (Arciprete et al., 2003). Segundo o Livro Verde sobre Mobilidade Urbana,
transcrito por Silva et al. (2009), acessibilidade “diz respeito, em primeiro lugar, às pessoas de mobilidade reduzida, aos deficientes,
aos idosos, às famílias com crianças ou às próprias crianças: todas devem dispor de acesso fácil às infra-estruturas [na urbe, incluise ainda o sistema de transporte público]” (Silva et al., in CESUR, 2010: 96). Nos idosos, poderá existir: velocidade de deslocação
mais lenta, perda de reflexos, visão e audição afectadas, assim como memória e a capacidade de raciocínio. À noite sentem-se mais
vulneráveis, dada a pouca iluminação e vivência urbana (Silva et al., 2010). Assim, há que acautelar o meio, de forma a corresponder
às necessidades/capacidades do transeunte. Segundo o Conceito Europeu para a Acessibilidade 2003, existe um leque de
diversidades motoras. Entre elas, pessoas com mobilidade reduzida, em cadeira de rodas, com apoios como bengala ou muletas,
pessoas com passada lenta (tornando-se perigosa uma situação de atravessamento), pessoas com dificuldade em levantar os pés
para subir escadas, falta de mobilidade nos braços para alcançar uma certa altura, dificuldade em mover o pescoço que lhe permita
ver o chão ou acima do nível do olhar, pessoas que não conseguem apertar sapatos ou alcançar um telefone público, outras com
problemas de manuseamento de pequenos objectos, também canhotas que têm dificuldade em usar ferramentas concebidas para
destros (CPD, 2003). Seguem-se as políticas de promoção da acessibilidade a nível nacional, por ordem cronológica: 1997-Decretolei nº123/1997; 2003-Rede nacional de cidades e vilas de mobilidade para todos; 2004-Lei nº38/2004; 2006- Decreto-lei nº 163/2006 e
PAIPDI (Plano de Acção para a Integração das Pessoas com Deficiências ou Incapacidade); 2007-Plano Nacional de Promoção da
Acessibilidade (PNPA); 2008- Planos de Promoção da Acessibilidade; 2010-Planos de Promoção da Acessibilidade: Rampa (Jardim,
2014). Existem outras classificações em termos de acessibilidade (Sassaki, 2009: 10, cit. in Jardim, 2014: 6): “ACESSIBILIDADE
ARQUITECTÓNICA...que consiste na inexistência de barreiras físicas nos espaços públicos, equipamentos colectivos, edifícios públicos
e habitacionais [e.g. rampas, elevadores, corrimãos]; ACESSIBILIDADE COMUNICACIONAL, que consiste na inexistência de obstáculos na
comunicação interpessoal, escrita e visual [e.g. braille] – acessibilidade virtual; ACESSIBILIDADE METODOLÓGICA, que consiste na
inexistência de barreiras nos métodos e técnicas de lazer, de trabalho, educação; ACESSIBILIDADE INSTRUMENTAL, relacionada com a
ausência de barreiras nos instrumentos, utensílios, ferramentas de trabalho, lazer ou recreação; ACESSIBILIDADE PROGRAMÁTICA,
relacionada com a inexistência de barreiras invisíveis integradas em políticas públicas, normas e regulamentos; ACESSIBILIDADE
ATITUDINAL, relacionada com a inexistência de preconceitos, estereótipos e discriminações para as pessoas com deficiência”.
ACOLHIMENTO FAMILIAR (para pessoas idosas) “Resposta social que consiste em integrar, temporária ou permanentemente, em
famílias consideradas idóneas, pessoas idosas quando, por ausência ou falta de condições de familiares e/ou inexistência ou
insuficiência de respostas sociais, não possam permanecer no seu domicílio” (SS, 2006: B1.5).
ACTIVIDADE DE VIDA DIÁRIA (AVD) é toda a acção diária para satisfazer as necessidades humanas básicas (e.g. lavar-se, vestir-se,
comer), e sendo estas últimas, vitais/comuns a todos os seres humanos e essenciais à manutenção da vida e do bem-estar (DGS,
1995, cit. in. Almeida, 2008). ACTIVIDADES BÁSICAS DE VIDA DIÁRIA (ABVD) são as actividades relacionada com o auto-cuidado, como
o tomar banho. ACTIVIDADES INSTRUMENTAIS DE VIDA DIÁRIA (AIVD) são as relacionadas com a administração do ambiente de vida no
lar ou fora dele, como o cozinhar ou ir às compras (Marra et al., 2007).
AFFORDANCE é a possibilidade de acção, é o “«reconhecimento», é a qualidade de um objeto que permite ao indivíduo identificar sua
funcionalidade sem a necessidade de prévia explicação, o que ocorre intuitivamente (por exemplo, uma maçaneta) ou baseado em
experiências anteriores (por exemplo, os ícones de um programa de computador, os quais geralmente são escolhidos dentro do
universo do nosso cotidiano, de acordo com a função a que se destinam originalmente). Quanto maior for a affordance de um objeto,
melhor será a identificação de seu uso” (Wikipedia, 2012). Entre outros, descrevem os mecanismos da percepção, a Teoria das
affordances de Gibson (1986) que aborda a relação seres-ambiente-objectos, definindo-se affordance como “...a possibilidade de
ação/uso que o agente percebe poder executar com o objeto” (Broch, 2010:16), face às suas valências, ou melhor, características de
instigação, que segundo Gibson, 1979/1986, 178, cit. in Grünther, 2003, 279:“ A affordance de algo não muda na medida em que as
necessidades do observador mudam [como na Teoria de Gestalt, sendo este um elo diferenciador dos termos]“.
“Affordance result from the coupling of any feature of the immediate environment (object, space, text) with a receptive subject…is the
yield or potential yield of actions, meanings, and affects in the complementary, relationship between the word with its objects and the
intentions, perceptions, and capabilities of a person or group“ (Erlhoff & Marshall, 2008: 20).
“Entre as affordances: incluem-se o meio [como o ar], as substâncias [água, sólidos], as superfícies e os seus traçados, os objectos e
as outras pessoas e animais [sendo estas últimas consideradas as mais importantes] ...O que os organismos lêem no meio ambiente
são possibilidades ou impossibilidades de acção, sendo que a forma como percebemos o ambiente condiciona a maneira como
agirmos sobre ele quer seja a nível imediato ou mais tardio“ (Nunes, 2009: 23-24).
AGING IN PLACE é o conceito de se envelhecer na sua habitação, contando que o espaço esteja adaptado às situações inerentes à
senescência (ageinplace, 2017).

ALAMEDAS (ARBÓREAS) “definem-se como alinhamentos de árvores, simples ou duplo, geralmente de uma única espécie e distribuídas
segundo um compasso de plantação [distância entre troncos] constante, ao longo de uma linha recta, que induzem uma direcção
privilegiada ao movimento” (Loide & Bernard, 2003, cit. in Gouveia, 2007: 25); ”…alamedas com apenas uma fiada de árvores
estabelecem uma relação francamente mais forte com o espaço envolvente. Quando as alamedas são constituídas por mais que um
alinhamento de árvores acabam por criar um espaço intersticial próprio, dificultando uma relação directa e imediata com a envolvente”
(Gouveia, 2007: 25).
ALZHEIMER é um tipo de demência, no qual as células do sistema nervoso central perdem as suas funções (o cérebro deixa de
planear e seleccionar a acção mais apropriada, face às dificuldades sentidas no armazenamento da informação na memória), mas
cujos sintomas podem ser atenuados mediante medicamentação, que ajuda numa fase inicial a corrigir os desequilíbrios químicos
(ISS,
2005).
Caracteriza-se
por
uma
redução
global
das
funções
mentais,
memória/atenção/concentração/personalidade/comportamento social (Nunes, 2005). Para o bom funcionamento do cérebro, os
neurónios deverão libertar a acetilcolina, mediador que activa os neurónios contíguos, para um transporte eficiente da informação
recolhida pelos sentidos; igualmente, o aumento de radicais livres, cuja hormona melatonina ajuda a protegê-lo desses radicais, para
além de regular o ciclo circadiano, e as alterações da Proteína Percursora de Amilóide (APP) poderão matar os neurónios; isto
embora, a causa da doença seja ainda desconhecida. Estudos apontam para que situações patológicas, tais como, traumatismo
craniano, diabetes mellitus e depressão possam desencadear a doença; assim como os genes (APP, Presentina 1 e 2, alelo E4 da
apolipoproteína) e a baixa escolaridade (face ao pouco estímulo intelectual, físico, social e recreativo) (Garret, 2007). A maior
prevalência de óbitos causados pela doença dá-se entre os 75-84 anos, também estes doentes sofrem de doenças cardiovasculares,
diabetes e doenças reumáticas; e sendo que 73% dos doentes manifestam a doença a partir dos 61 anos (ISS, 2005). Afecta mais de
70 mil pessoas em Portugal, e na Europa anualmente surgem 800 mil novos casos (Aguiar, 2008). Existem três estágios na doença
Alzheimer: I: Ligeiro (período de 1-3 anos) – problemas de memória (principalmente na recente, com repercussões na aprendizagem)
e de comunicação (atenção, concentração, esquecimento de palavras); desorientação espaço temporal (por ainda possuírem alguma
noção dos seus esquecimentos, os níveis de ansiedade e medo aumentam, reflectindo-se no seu comportamento, inclusive podem
tornar-se desinibidos e possuir mudanças bruscas de humor); II: Moderado – dá-se o agravar dos problemas referidos no estágio I,
impossibilitando-os de exercer uma actividade profissional e a precisarem permanentemente de ajuda de terceiros nas AVD (face à
perda de autonomia). Torna-se difícil interpretar os estímulos, reconhecer familiares, dificuldade em falar/escrever, diplopia (visão
dupla) o que ocasiona acidentes, menor estabilidade na postura corporal, insónias (perda de noção do ciclo dia-noite), delírio (e.g.
sente-se perseguido ou roubado), alucinações, agressividade, recusa de ajuda, etc.; III: Severo (8-12 anos) – perda quase total das
funções cognitivas, incontinência total, não reconhecem as palavras, perda da capacidade em andar/sentar/engolir/sorrir, perda de
peso e de massa muscular (surgimento de úlceras de pressão se terceiros não mudarem constantemente a posição do seu corpo
enquanto acamado) (ISS, 2005).
ARQUITECTO “...únicos profissionais habilitados para fazer projectos de arquitectura...os arquitectos sabem gerir o seu projecto desde
a escolha do terreno à assistência à obra: na maioria dos projectos de arquitectura, o papel dos arquitectos implica coordena r uma
equipa de especialistas tais como engenheiros, arquitectos paisagistas, designers e outros profissionais” (OA, s.d.). “Concebe e
projecta, segundo o seu sentido estético e intuição do espaço, conjuntos urbanos, edificações e objectos, prestando assistência
técnica no decurso da obra e orientando a sua execução...” (Ministério do Trabalho, 1980: 13)
ARQUITECTO PAISAGISTA “é o profissional que trabalha com o ambiente externo, treinado para escolher e criar o prazer estético e aliar
a isso soluções para os problemas locais da paisagem, do ambiente e das necessidades do cliente” (Robson & Thoday, 1985: 3); “é
o profissional que aplica o artístico aos princípios científicos para pesquisa, planeamento, desenho e organização dos ambientes
naturais e construídos...como resultado os ambientes devem ser úteis, estéticos, seguros e agradáveis” (Roger, 1997: 1). “O projecto
de arquitectura paisagista…[é] um processo, que de forma coordenada com outros processos, possibilita uma transformação da
paisagem…[respondendo] às necessidades do programa e [o que o] local tem de respeitar, e se possível incrementar a paisagem
envolvente, nas diversas vertentes, social, ecológica, económica, estética, patrimonial” (Jacinto, 2006: 53). “Ocupa-se do estudo e
planeamento da paisagem, ordenando os diversos elementos de modo a garantir a permanência do equilíbrio ecológico e tendo em
consideração aspectos sociais e económicos...” (Ministério do Trabalho, 1980: 13).
ARTRITE é um tipo de doença reumática que consiste no processo de inflamação (inchaço) das articulações (nomeadamente as
articulações sinoviais), provocando dores na movimentação, deformidades progressivas e incapacidade funcional, limitando-a; afecta
1% da população portuguesa surgindo todos os anos 1500-3000 novos casos (Queirós, 2003 cit. in Ferreira, 2011). As infecções
artríticas são a artrose, artrite reumatóide e gota, e afecta mais de metade da população idosa (Reader´s Digest, 2008). Artrite
reumatóide é uma “afecção dolorosa que surge quando o sistema imunitário ataca as células da membrana sinovial, camada que
reveste as articulações...80% das pessoas são diagnosticadas pela primeira vez entre os 35 e os 50 anos. A incidência tende a
aumentar com a idade até por volta dos 75 anos…[factores genéticos e infecções podem estar na causa]” (Reader´s Digest, 2008:
154). Note-se que a artrose é “causada pela decomposição da cartilagem que reveste as articulações e que evita a fricção entre os
ossos…doença degenerativa (resulta do desgaste…não é uma consequência inevitável do envelhecimento …[porque associa-se-lhe]
o peso, a quantidade e tipo de exercício e a quantidade de pressão exercida sobre as articulações” (Reader´s Digest, 2008: 154). A
Patologia Reumatismal afecta metade dos indivíduos acima dos 65 anos que possuem Doenças Reumatóides (Instituto Português de
Reumatologia, 2002, cit. in Ferreira, 2011:1).
AUTONOMIA. “Capacidade de controlar e tomar decisões pessoais relacionadas com o modo de vida de acordo com as normas e com
as suas próprias preferências” (Marco, 2002, cit. in Cabrita, 2005: 33); “Entendendo-se por autonomia, a liberdade que o idoso tem
para decidir sobre si mesmo e o seu futuro, dentro dos limites da sua competência, ela está nestas instituições [como em lares de
idosos] seriamente comprometida” (Pearson et al., 1992, cit. in Barros, s.d.: 44); grau de capacidade que se tem para tratar dos seus
próprios assuntos, entre eles o andar independentemente (Wagner, 1992). Por exemplo, as deformidades nos pés, por vezes a falta
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de cuidados de higiene e o calçado mal-adaptado (tamanho e forma), poderão ditar problemas nos pés e unhas (aparecendo em 80%
dos idosos), ocasionando uma limitação nas Actividades de Vida Diária/AVD (podendo existir calosidades, unhas grandes, joanetes,
unhas encravadas/micoses/hipertrofia, infecções fúngicas/bacterianas, edemas, dermatites, transtornos circulatórios, crescimentos
córneos, dedos em martelo - Mezel, 1984). Também, as vértebras modificadas em cunha (face ao achatamento dos discos
intervertebrais cada vez menos elásticos e dada a osteoporose) originam o desalinhamento das vértebras dorsais e cervicais e,
juntamente com a diminuição da força muscular, induzem uma maior curvatura cifólica, afectando o equilíbrio, dificultando, tanto o
andar como o levantar-se de uma cadeira – exacerbação da dor com o stress mecânico das vértebras desalinhadas (Spirduso, 1995,
cit. in Lúcio et al., 2011). Varizes e hérnias dificultam igualmente o andar e a autonomia do idoso. Relativamente ao foro da autonomia
e AVD, constatou-se pelo estudo MOCECOS, de Branco et al. (2001), que o conjunto de pessoas estudadas não era homogéneo:
“…como seria de esperar os mais idosos, especialmente os de idade [a partir dos] 85 anos diferenciam-se dos restantes grupos
etários apresentando em regra indicadores mais desfavoráveis. Com efeito, foram aqueles que em maior proporção declararam
necessitar de ajuda para a realização de actividades da vida diária e consequentemente os que menos ajudam nas tarefas de âmbito
familiar…Apenas relativamente à prevalência declarada de doenças reumáticas os mais idosos apresentaram resultados mais
favoráveis, eventualmente porque têm também menor actividade funcional. Contudo há que ter em conta o pequeno número de
indivíduos neste estrato” (Branco et al., 2001: 49). Quanto à capacidade de mobilização vs. independência, o estudo MOCECOS
refere: “Relativamente à satisfação das necessidades de ajuda daqueles que dependem de alguém para pelo menos uma actividade
básica do quotidiano, verificou-se que a maioria (92.5%) tem ajuda sempre ou quase sempre…Não foi encontrada associação com
significado estatístico entre a frequência com que a ajuda é satisfeita e as variáveis sexo, idade e nível de instrução. É de notar,
contudo, que todos os indivíduos de 85 e mais anos que referiram precisar de ajuda (18), têm-na todos os dias ou quase todos os
dias” (Branco et al., 2001: 20). As dificuldades locomotoras nos portugueses (48,2%) são as que mais limitam o dia-a-dia desses
idosos, saindo assim prejudicada a sua autonomia. Mas a mobilidade diminui não só devido aos aspectos físicos do idoso, também o
panorama psicológico e social poderão estar intimamente ligados a esta questão, como receio de quedas, falta de transporte e/ ou
apoio nas suas deslocações (CEDRU, 2008). Dada a diminuição de proprioceptores responsáveis pela posição no espaço arrastamse os problemas do sénior em equilibrar-se e orientar-se no espaço, assim como a respostas a situações de emergência. A marcha
torna-se difícil pelo que resulta em quedas frequentes. Também se assiste à perda de motricidade fina e global, nos quais os
movimentos motores tornam-se lentos, os músculos cansam-se rapidamente e os movimentos como o agarrar uma caneta tornam-se
menos precisos. As alterações no sistema nervoso que a pessoa idosa está sujeita, influenciam o movimento, equilíbrio, eficácia do
funcionamento mental e sensorial (Berger & Mailloux-Poirier, 1995). Um terço dos idosos experimenta a queda, sendo que 3-5%
resultam em fracturas. Por consequência o idoso receia cair novamente, o que provoca situações de maior imobilidade, fraqueza e
isolamento, falhando ainda mais o equilíbrio/balanço, a força muscular, o grau de atenção, etc., por falta de exercício/actividade (Little
& Batson, 2003). Nesse sentido há que eliminar esse receio, fazendo-o participar em exercícios físicos e reeducá-lo em termos de
prevenção de queda, conforme referem Little e Batson (2003: 308): “Perhaps exercise and re-education for the elderly person would
facilitate the individual’s ability to bend and reach beyond arm’s length”.
B.
BARREIRAS “são factores ambientais que, através da sua ausência ou presença, limitam a funcionalidade e provocam incapacidade.
Estes factores incluem aspectos como um ambiente físico inacessível, falta de tecnologia de assistência apropriada, atitudes
negativas das pessoas em relação à incapacidade, bem como serviços, sistemas e políticas inexistentes ou que dificultam o
envolvimento de todas as pessoas com uma condição de saúde em todas as áreas da vida” (DGS, 2004: 188). Podem ser
designadas por ambientais todas as barreiras arquitectónica (na edificação pública e privada, as encontradas no interior de edifícios
ou no seu acesso), urbanísticas (vias e espaços exteriores de carácter público) e nos transportes públicos (Wagner, 1992). Para além
destas, poderá existir outros tipos de obstáculos à progressão no espaço dos indivíduos/transeuntes. Estas designam-se por
barreiras de comunicação e são entendidas como as que provocam todo ou qualquer impedimento à emissão e à recepção de
mensagens através dos meios de comunicação, sejam ou não de massas (Águas et al., 2002). Em suma, barreiras são “Aqueles
obstáculos, barreiras ou impedimentos temporários ou permanentes que limitam ou impedem a livre circulação, o acesso, a
residência, o movimento, de realização das tarefas diárias e a comunicação das pessoas com o meio ambiente. Quaisquer
obstáculos que impedem ou restringem a autonomia pessoal” (ONCE, 2003: 275).
BEM-ESTAR. “Trata-se de uma situação agradável do corpo ou do espírito; tranquilidade” (Porto Editora, 2008). “O bem-estar de um
indivíduo não deixa de ser influenciado pelo meio que o rodeia. Sentir-se bem passa por um controlo a nível da saúde física, social e
mental, independência, dos relacionamentos, da satisfação pessoal e qualidade de vida” (Gonçalves, 2006: 28). “…bem-estar inclui a
saúde física e mental e conceitos mais complexos de felicidade e qualidade de vida” (Paúl, 1996 e Fonseca, 2004, cit. in Gonçalves,
2006: 28). Apresenta-se de seguida uma retrospectiva histórica sobre o conceito: primeiro começou a ser avaliado objectivamente
com critérios externos e normas pré-estabelecidas, como a virtude e a santidade; depois a preocupação recai sobre o que leva os
indivíduos a avaliar a sua vida positivamente (i.e. bem-estar subjectivo: experiência pessoal, apela aos aspectos positivos e não
apenas à ausência de aspectos negativos; tem em consideração toda a globalidade da vida pessoal), permitindo conhecer a
satisfação com a vida através das ideias pessoais transmitidas pelos indivíduos; numa terceira fase, juntou-se ao conceito as
experiências pessoais positivas (Diener, s.d., cit. in Cabrita, 2005). Seguem-se outras definições: "seja qual for a idade do idoso, a
saúde óptima realiza-se no contexto das suas capacidades orgânicas e das mudanças no ambiente" (Comier & Trudel,1980, cit. in
Berger & Mailloux-Poirier, 1995: 112); "alcança-se independentemente da idade e das limitações físicas; para isso o indivíduo
desenvolve estratégias e usa os meios necessários para atingir os seus objectivos no meio ambiente onde vive. O idoso deve manter
a sua autonomia, enfrentar as contrariedades e adaptar-se às situações comportando-se adequadamente" (Cabrita, 2005: 47);
"Representa uma atitude relativamente à saúde e compreende uma relação entre todas as características físicas, psíquicas,
emocionais, espirituais, sociais e culturais do indivíduo. Esta abordagem permite encarar a vida satisfatoriamente, pois o indivíduo
atinge o seu bem-estar de acordo com a sua funcionalidade. Assim sendo, a noção de bem-estar parece-nos a que melhor se ajusta
ao envelhecimento" (Cabrita, 2005: 46-47); “representa uma atitude quanto à saúde, e implica uma relação estreita entre todas as
componentes individuais, sejam elas físicas, emotivas, mentais, espirituais, sociais ou culturais” (Berger & Mailloux-Poirier, 1995:
111); “termo geral que engloba o universo total dos domínios da vida humana, incluindo os aspectos físicos, mentais e sociais, que
compõem o que pode ser chamado de uma «vida boa»” (DGS, 2004: 185). Para Cabrita o termo «bem-estar» aplica-se melhor ao
sénior “[dado o conceito] não ter limites cronológicos, a adaptação ao meio ambiente variar com a idade e representa um estado de
equilíbrio entre o ambiente onde está inserido, o seu estado físico e fisiológico, tendo em conta o desenvolvimento de novos valores
em que se mantenha e incremente a vida mental, afectiva e todos os factos pessoais que interferem com indivíduo. Há que alcançar

a satisfação que lhe permita realizar actividades físicas, mentais e sociais de acordo com suas capacidades” (Berger & MaillouxPoirier, 1995, cit. in Cabrita, 2005: 47-48). “Importante é saber que o bem-estar global abrange todos os aspectos somáticospsíquicos que fazem com que o sujeito se sinta satisfeito e/ou feliz” (Oliveira, 2010: 79); “A felicidade parece depender mais das
características de personalidade e de influências do desenvolvimento ao longo do curso de vida [da sabedoria, segundo Ardelt, 1997,
definida como o conjunto das qualidades cognitivas, reflexivas e afectivas] (Oliveira, 2010: 79)”. Existem questionários com
suficientes qualidades psicométricas, para avaliar a satisfação e a felicidade do sénior, respectivamente, «Life Satisfaction Index» de
Neugarten et al. (1961), e «Memorial University of Newfoundland Scale of Happiness» de Kozma e Stones (1980), mencionados por
Oliveira (2010: 80-81). De acordo com o estudo de Amado (2008) concluiu-se: “Os homens, os sujeitos de posição social elevada, os
que atravessavam a terceira-idade e os que demonstravam níveis elevados de comportamentos SOC [Selecção- objectivos a
concretizar ou a abdicar fruto inclusive das perdas no envelhecimento-; Optimização- processo constituído pela
obtenção/aperfeiçoamento/coordenação/aplicação dos meios pelos quais se obtêm os objectivos e o funcionamento dos sujeitos-;
Compensação- Perdas permanentes/temporárias ou declínio nos meios de aquisição de objectivos que podem afectar o
funcionamento dos indivíduos (Amado, 2008: 35-36)], sabedoria e força da fé, mostraram maior bem-estar total. No modelo B, as
mulheres, os sujeitos na quarta-idade, e os com pouca força da fé mostraram maiores níveis de afectos negativos, ao passo que os
sujeitos de posição social elevada, com níveis elevados de sabedoria e comportamentos SOC mostraram maior bem-estar positivo”
(Amado, 2008: VIII).
C.
CAMPO VISUAL é o “Espaço que uma pessoa pode ver quando os olhos estão a olhar em frente” (ONCE, 2003: 276). Campo de visão
é toda a imagem que todos vêem duma só vez (Barker et al., 1995).“…porção de espaço abarcado pela visão. O seu ângulo vertical
cobre um ângulo de cerca de 140º; o campo horizontal total do olho é de cerca de 180º, quando dirigido para um objecto fixo. Cada
olho tem um ângulo de visão de cerca de 150º. Além disso, o nosso olhar é móvel, sendo, desta forma, o espaço alcançável é muito
maior que o campo visual. A imensidão da paisagem, os ângulos de observação possível e a extensão das vistas oferecidas vão
determinar, naturalmente, as escolhas ou os desejos de abertura ou de fecho do espaço visual” (Roger, 2003: 24). Aquando da
diminuição da visão, face às barreiras (visuais), ocasiona que muitas pessoas evitam sair de casa: “the barriers posed by inaccessible
environments, inadequate mobility training and lack of information, curtial the opportunity of many people with a visual impairment
even to leave their own home” (Metler, 1987, cit. in Barker et al., 1995: 15). Alguns estudos mostram existir uma relação entre os
baixos níveis de acuidade visual e o aumento do risco de quedas (e.g. Clark et al., 1993, cit. in Brennan et al., 2003); outros a redução
da sensibilidade ao contraste (e.g. Ivers et al., 1998 cit. in Brennan et al., 2003); à deficiente percepção de profundidade (Glynn et al.,
1991 cit. in Brennan et al., 2003); e outros campos de deficits visuais (Nevit et al., 1989, cit. in Brennan et al., 2003). Do estudo de
Brennan et al. (2003) pode-se concluir que ambos os sentidos «visão» e «audição» são importantes como factores de risco de queda
nos idosos, comparativamente se só existisse uma deficiência sensorial – sendo assim, torna-se importante o serviço de reabilitação
e tecnologias assistidas para compensar as perdas sensoriais (Brennan et al., 2003).
CEGUEIRA é a ausência total de visão ou de capacidade de perceber a luz (cegueira total). A OMS estabelece três níveis: profunda
(índice AV <0,05), quase total (<0,02) e total. Cego é a pessoa que carece de visão (cego total) ou que unicamente percebe luz sem
projecção. Se nasceu com esse problema trata-se de um cego congénito; se o adquiriu depois, numa fase adulta, designa-se de cego
recente. Cego é sinónimo de não vidente. Os cegos de nascença guiam-se mediante os sentidos que possuem, nomeadamente tacto
e audição (reconhecimento de distâncias, direcções, estruturas e tamanhos; inclusive, perceber se os objectos são opacos através da
sensação do diferencial de temperatura ou pressão na cara -«visão facial»-, mas na verdade trata-se da capacidade do ouvido
perceber sons reflectidos por esse objecto); também, contam com o olfacto, sentido cinestésico (relativo à posição e movimento do
corpo, informação adquirida pelo próprio mediante o movimento das articulações/tendões/músculos, sentido que ajuda a detectar
rampas/desníveis, estima melhor as distâncias, confere segurança na posição/postura/movimento) e sentido de equilíbrio (associado
ao aparelho auditivo, que informa continuamente a posição espacial do corpo, ajuda a estabilidade corporal nos deslocamentos que
implicam rotação e equilíbrio). Os cegos recentes para além destes, podem usar a memória visual que adquiriram ainda quando viam
(Wagner, 1992).
CASAS DE REPOUSO E LARES “Alojamento colectivo, temporário ou permanente, para pessoas idosas em situação de risco de perda da
sua independência ou autonomia” (INS, 2010: 17). Para pessoas a partir dos 65 anos, mas “em casos excepcionais, pessoas com
menos de 65 anos (a considerar caso a caso)” (ISS, 2009: 4).
CENTRO DE CONVÍVIO “Locais onde se organizam actividades recreativas e culturais que envolvem as pessoas idosas das
comunidades” (INS, 2010: 17).
CENTRO DE DIA “Locais que funcionam durante o dia e que prestam serviços que satisfazem necessidades básicas, promovem a
animação e ajudam a manter as pessoas idosas no seu meio social e familiar” (INS, 2010: 17).
CENTRO DE FÉRIAS E LAZER “Centros onde as pessoas idosas e as suas famílias podem passar algum tempo e quebrar a rotina” (INS,
2010: 17).
CENTRO DE NOITE “Centros de acolhimento nocturno, prioritário para pessoas idosas e autónomas, que, por estarem sozinhas,
isoladas ou inseguras, precisam de acompanhamento durante a noite” (INS, 2010: 17).
CINESTESIA é um termo relativo às sensações e mensagens que o sistema nervoso central recebe mediante os músculos,
articulações, tendões e/ou estruturas afins que informem sobre os movimentos e posturas do corpo (Wagner, 1992). A informação
cinestésica é originada da faculdade da percepção de movimento corporal voluntariamente percebidas (e.g. obtenção de movimento
de ar num corredor poderá indicar comprimentos de alturas do espaço num invisual: processo de mapa mental) (Barker et al., 1995).
COGNIÇÃO é o “Processo psicológico por meio do qual o homem obtém, armazena e utiliza a informação (Gold, 1984)” (cit.in Filho,
s.d.). De acordo com Rebelo (2004), diz respeito às características cognitivas do sujeito, como a memória, atenção, vigilância, entre
outras. É responsável pelo tratamento de informações simbólicas (“o Homem interpreta a realidade através de modelos mentais ou
representações que desenvolve a partir da vivência com várias realidades…variam de pessoa para pessoa [experiências passadas e
novas aprendizagens] ”- Rebelo, 2004: 36. Os modelos mentais formam-se através da percepção, i.e. através do tratamento das
informações sensoriais pelo cérebro. A percepção envolve três processos: detecção de um sinal; discriminação e categorização da
informação nas outrora categorias memorizadas; interpretação ou cognitivas (tratamento da informação conferindo-lhe significado e
precede das fases anteriores). Existem os seguintes sistemas de armazenamento de informação: registo sensorial (informações
armazenadas em décimos de segundo, sendo substituídas por outro estímulo), a memória de curto prazo (armazenamento de 6 a 7
itens de informação, independentemente da proveniência, que serão esquecidos em segundos), a memória de longo prazo
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2008: 25); “Inclusive design encourages evaluation from the earliest stages of master planning and the design process to remove
barriers that may otherwise be created in the development in order to produce socially inclusive environments” (Newton & Ormerod,
2003: 1); “…An inclusively designed environment considers people’s diversity and removes unnecessary barriers and exclusions in a
way that benefits us all” (Newton & Ormerod, 2003: 2); ”Accessibility [is] a term often used interchangeably with inclusive design to
describe the extent to which a product or environment is usable by a wide range of people” (Newton & Ormerod, 2003: 6); ”However, it
is helpful if the Strategy and subsequently the Access Statement(s) are written with clear objectives such that subsequent attainment
and effectiveness of the Inclusive Design approach can be measured. When writing objectives they should be specific, measurable,
achievable, realistic and time related (SMART)” (Newton & Ormerod, 2003: 15). Outros termos a par destes, embora com diferentes
conotações e aproximações, são: Design Livre de Barreiras (termo original substituído por espaços acessíveis a pessoas em cadeira
de rodas - Edgerton, 1999); Design Transgeracional; Design para a Vida («Design to span life»); Design Acessível; e Design para
Todos. Apesar do referido estes possuem uma base, o Design Universal (Newton, 2008). O Design Universal prima: Uso Equitativo
(“O design é útil e vendável a pessoas com diversas capacidades” - Gouveia, 2012); Flexibilidade no Uso (“O design acomoda um
vasto leque de preferências e capacidades individuais” - Gouveia, 2012) Uso simples e intuitivo (“...independentemente da
experiência, do conhecimento, das capacidades linguísticas ou do actual nível de concentração do utilizador” - Gouveia, 2012);
Informação perceptível (“...comunica eficazmente ao utilizador a informação necessária, independentemente das suas capacidades
sensoriais ou das condições ambientais” - Gouveia, 2012);Tolerância ao erro (“...minimiza riscos e consequências adversas de
acções acidentais ou não intencionais” - Gouveia, 2012); Baixo esforço físico (“...pode ser usado eficiente e confortavelmente e com
um mínimo de fadiga” -Gouveia, 2012);Tamanho e espaço para aproximação e uso (“São providenciados um tamanho e um espaço
apropriados para aproximação, alcance, manipulação e uso, independentemente do tamanho do corpo, postura ou mobilidade do
utilizador” - Gouveia, 2012) Inclusão (incluídos no conceito de acessibilidade utilizadores de equipamentos lentos e antigos, bem
como modernos). Nos projectos de design cada vez mais se utiliza a metodologia do «Design Centrado no Utilizador» (DCU), ao qual,
no seu faseamento, intervêm os utentes do espaço ou utilizadores de produtos/serviços, tornando-os mais inclusivos e facilitadores
do conhecimento sobre as necessidades/limitações/capacidades/desejos/motivações humanas. Incluir o utente/utilizador no próprio
processo de concepção de espaços/produtos torna-se imprescindível para se garantirem resultados positivos (por exemplo, mediante
a auscultação directa das suas opiniões em inquéritos, informação esta a ser usada no design de espaços exteriores/urbe e
interiores/habitação). Zeisel (2006), citado por Newton (2008), refere o quanto é importante estabelecer esta parceria designerutilizador; embora a relação designer-cliente também seja importante. Através do User-Oriented Design and Planning é possível criar
linhas guias que servirão o arquitecto, o urbanista, o arquitecto paisagista e o designer que projectará os ambientes, numa
perspectiva do programa Human-factors (Ergonomia), onde se prevêem mais assertivamente os custos e os possíveis erros do
projecto: insegurança, desconforto, situações de conflito/stress/fadiga/aborrecimento, isto porque, um ambiente mal desenhado pode
facilmente frustrar, conduzir à desorientação e/ou confusão, especialmente nos indivíduos mais sensíveis, tais como pessoas senis,
crianças/adultos com problemas de aprendizagem, pessoas com problemas emocionais (Harrigan in Salvendy, 1987) (Nunes, 2008,
Nunes, 2016).
DESLOCAR trata-se do acto de avaliar as coisas/objectos e os lugares conhecidos do meio, com o objectivo de facilitar o movimento ou
a mobilidade eficaz e exercitar a própria capacidade de deslocar-se independentemente. Direcção são pontos no espaço para os
quais a pessoa pretende deslocar-se (Wagner, 1992).
DESVANTAGEM/HANDICAP é a “Desvantagem que a deficiência e a incapacidade conferem ao indivíduo, em relação às expectativas e
exigências da sua rede social e tendo em conta os seus recursos” (e.g. um idoso com artrose vê-se com dificuldade de subir a um
terceiro andar) (Berger & Mailloux-Poirier, 1995: 147). “É entendida como a condição social de prejuízo sofrido por um dado indivíduo,
resultante de uma deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede o desempenho de uma actividade considerada normal
para um ser humano, tendo em atenção a idade, o sexo, e os factores socioculturais (reflecte as consequências culturais, sociais,
económicas e ambientais)” (SNR, 1996: 133).
E.
ENTREVISTA “A entrevista é um método de recolha de informações que consiste em conversas orais, individuais ou de grupos, com
várias pessoas seleccionadas cuidadosamente, cujo grau de pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspectiva dos
objectivos da recolha de informações (Ketele, 1999: 18). Através de um questionamento oral ou de uma conversa, um indivíduo ou
um informante-chave pode ser interrogado sobre os seus actos, as suas ideias ou os seus projectos. Previamente, a entrevista
carece de um propósito (tema, objectivos e dimensões) bem definido e é essencial ter uma imagem do entrevistado, procurando
caracterizar sucintamente a sua pessoa. De seguida, selecciona-se a amostra dos indivíduos a entrevistar segundo um método
representativo da população ou de oportunidade” (Simões, 2006).
ENVELHECIMENTO. Ao longo da história muitas foram as teorias e os conceitos associados ao envelhecimento (Mezel, 1984), pelo que
se faz uma breve referência. O envelhecimento, do ponto de vista individual, assenta na ideia de maior longevidade de vida, mas em
termos demográficos, refere-se ao aumento da proporção das pessoas idosas em relação à população total (Nunes, 2005). O
conceito de «Envelhecimento» está ligado ao de idade, que pode ser usado nos seguintes sentidos (Levet-Gautrat, 1985, cit. in
Jesus, 2007): o tempo que decorre entre o nascimento ao presente (Idade Cronológica); idade que corresponde às necessidades
sociais e de conduta de direitos e deveres (Idade Jurídica); a que tem em conta o ritmo a que cada um envelhece (Idade Física e
Biológica); idade que reflecte a personalidade e as emoções da pessoa, sem conotação à idade cronológica (Idade Psico-afectiva); e
aquela que se refere à sucessão de papéis que a sociedade atribui ao sujeito sem conotação sócio-económica (Idade Social). Para
Sanchez (2000), a classificação do envelhecimento pode ainda ser feita ao nível do envelhecimento patológico, “que corresponde à
incapacidade psíquica, fenomenológica e funcional do indivíduo, os quais caracterizam as enfermidades” (cit. in Carriel &
Paschoarelli, 2007: 7). Na perspectiva da Ecologia Humana, o «Envelhecimento» é a "perda progressiva e irreversível da capacidade
de adaptação do organismo às condições mutáveis do meio ambiente, definição que nos parece [Cabrita, 2005] um bom
compromisso, pois não só se aplica aos movimentos da vida de todos os dias, mas também à capacidade mental necessária para
efectuar as tarefas quotidianas" (Berger & Mailloux-Poirier, 1995: 42). Na avaliação das actividades básicas da vida diária do idoso
entram os seguintes conceitos, segundo Marco (2002), citado por Cabrita (2005: 33): Autonomia – “capacidade de controlar e tomar
decisões pessoais relacionadas com o modo de vida de acordo com as normas e com as suas próprias preferências”; Independência
– “capacidade para desempenhar as suas actividades diárias”; Qualidade de vida – “percepção individual da sua posição na vida
dentro do contexto de sistemas de valores em que vive, o que em grande parte é determinado pela sua capacidade em manter a
autonomia e a independência”; Esperança de vida saudável – “representa viver o mais tempo possível em qualidade de vida” (Marco,
2002, cit. in Cabrita, 2005: 33). Existem três tipos de envelhecimento (Busse, 1969, Birren & Schroots, 1996, cit. in Amado, 2008):

(informação sempre armazenada/disponível, proveniente de experiências passadas) e a memória de trabalho (armazenadas na
memória de curto prazo, senão individuais e possuindo uma especialização; existe uma estrutura que capta a informação auditiva e
outra a visual) (Rebelo, 2004).
COR é o efeito descrito objectivamente através de ondas de luz, intensidade e pureza, ou subjectivamente mediante tom (hue), luz
(brightness) e saturação (saturation, chroma, intensity) das superfícies. O tom corresponde à onda de luz dominante (atributo de
distinção entre cores), iluminação a níveis de cinzento (intensidade de luz) e saturação à concentração de cor (Lancaster, 1996). “Ao
falarmos em cor podemos observar dois conceitos: a cor-luz e a cor-pigmento...A cor-luz é baseada na luz solar e pode ser vista
através dos raios luminosos, representa a própria luz, capaz de se decompor em várias cores. A cor é reflectida pelos objectos
quando iluminados pela luz branca (mistura de todas as cores). A cor-pigmento é a substância usada para imitar os fenómenos da
cor-luz, cores que podem ser tiradas da natureza e que da sua mistura, através de processos industriais, surge o pigmento. O
pigmento é o que dá cor a tudo o que é material” (Pacheco, 2009: 34-35). Em indivíduos com mais de 60 anos, a cor pode melhorar a
qualidade e segurança ambiental, conforme estudo de Pacheco, 2009, 146: ”Os resultados revelam que a cor actual do quarto dos
participantes é, na maioria dos casos, o branco e que a sua cor preferida é o azul. A bem conhecida influência da cor, sobre o estado
emocional dos indivíduos e o seu poder para quebrar a monotonia dos espaços, foi amplamente confirmada neste estudo.”
D.
DEMÊNCIA é um termo médico empregue ao indivíduo que tenha uma longa perda nas suas capacidades cognitivas. Dois terços das
demências devem-se à doença da Alzheimer (Bell et al., 2001).
DEFICITS/DEFICIÊNCIAS “são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo, tais como, um desvio importante ou uma perda”
(DGS, 2004: 30). Deficiência é a “Sequela de doença irreversível ou acidente que resulta na perda ou anormalidade estrutural ou
sensorial, psicológica, fisiológica ou anatômica” (ONCE, 2003: 277). É a estrutura fisiológica, psicológica ou anatómica perdida ou
anormal (Wagner, 1992). Para a OMS é uma anomalia de um organismo ou sistema (e.g. existência de artrose) (Berger & MaillouxPoirier, 1995). “Deficiência representa qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou
anatómica. Podendo estas perdas ou alterações ser temporárias ou permanentes, representando a exteriorização de um estado
patológico e, em princípio, reflectindo perturbações a nível orgânico. Por seu lado, as físicas incluem deficiências ao nível dos órgãos
internos, designadamente, deficiência das funções cardiovascular e respiratória, gastrointestinal, urinária e reprodutora ou outra
anomalia dos órgãos internos, ou de outras funções específicas como seja a mastigação, deglutição ou olfacto. São ainda incluídas
as deficiências músculo-esqueléticas e estéticas da região da cabeça e do tronco, bem como as deficiências dos membros superiores
ou inferiores. As mistas, referem-se à deficiência cuja manifestação incide nos planos psíquico, sensorial e físico, incluindo a paralisia
cerebral. Sob a categoria “nenhuma em especial”, são incluídas as deficiências geradoras de incapacidade não incluídas em
nenhuma das categorias anteriores, designadamente incapacidades relacionadas com uma degeneração generalizada, das
estruturas física, sensorial e cognitiva, associada a estados de envelhecimento avançado” (Bispo & Simões, 2006: 29). Deficiência ou
deficit refere-se a “toda e qualquer perda ou alteração de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica” (Bispo &
Simões, 2006: 29).
DESENHO DO ESPAÇO PÚBLICO é, no geral, o desenho de toda a área não edificada de acesso público livre, que compreende as partes
físicas, ambientais, sociais e culturais constituintes na malha urbana e o modo como estas funcionam e se relacionam (Águas et al.,
2002).
DESIGN “disciplina que visa a criação de objetos, ambientes, obras gráficas, etc., que sejam ao mesmo tempo funcionais, estéticas e
estejam em conformidade com as demandas da produção industrial...” (DICIO, 2013). “...pode ser entendido como arte e ciência
combinados na conceituação de bens destinados a elevar a qualidade de vida” (Broch, 2010: 13). “É um acto criativo. O design não é
o que se vê! Não é apenas o aspecto. O design é uma forma de pensar, é uma forma de melhorar a condição humana...fazer design
é criar e definir...é ter interesse pelo comportamento, pela vivência, pelo quotidiano, pelas coisas simples do dia-a-dia. Os objectos
devem conversar com o utilizador...encorajar comportamentos. Design é função e fruição” (Rosa in Público, 2017). “Design comes
from the Latin word «Designare» meaning to define, to describe, or to mark out” (Erlhoff & Marshall, 2008: 104).
DESIGNER “pessoa que trabalha em design” (Priberam, 2017). “Designers use a broad range of methods in the course of their work,
many of which are also employed by practitioners in others disciplines…“ (Erlhoff & Marshall, 2008: 121).
DESIGNER INDUSTRIAL “Elabora modelos de produtos para a indústria, determinando-lhes a forma final, fazendo para isso conciliar as
finalidades utilitárias e de exequibilidade industrial com um máximo de qualidade estética” (Ministério do Trabalho, 1980: 51).
DESIGN INCLUSIVO/DESIGN UNIVERSAL/DESIGN FOR ALL/DESIGN CENTRADO NO UTILIZADOR é o modo de concepção de espaços e
produtos, que se estende ao número máximo de utilizadores, independentemente das suas capacidades/atributos bio-psico-sociais.
Tendo como directriz a diversidade do ser humano, permite a inclusão social no meio ambiente projectado, tanto das crianças, como
dos idosos e/ou indivíduos portadores de deficiências temporárias ou permanentes, “[o Design Universal é] uma abordagem que
honra a diversidade humana. Confere a todos – desde a infância até à velhice – o direito de usar todos os espaços, produtos e
informação de um modo independente, inclusivo e equalitário” (entrevista a Osttoff publicada em Simões, 2001: 78). Para Goltsman, o
Design Universal “…é uma abordagem baseada no utilizador para projectar e não tem nada a ver com barreiras...necessidades de
todos os grupos de utentes, alguns dos quais com questões de deficiência, questões do ciclo de vida [e.g. grávidas, idosos], e muitas
outras necessidades específicas...concentra-se em como as pessoas usam o seu espaço (em vez de códigos de
acessibilidade)...códigos acontecem porque as pessoas não fazem a «coisa» certa originalmente, por isso, em seguida, torna-se algo
que se tem de fazer e que restringe…” (Goltsman, s.d., cit. in Edgerton, 1999: 69-100). Existem pequenas diferenças conceptuais e
culturais nos termos Design Inclusivo/Universal/For All: “O Design Universal tem uma forte base democrática que dá ênfase à
equidade entre as pessoas e aposta em conceber um design que a promova. O Design Inclusivo é mais descritivo – expõe os
resultados. Design para Todos [Design For All] é um termo muito popular na Europa e possivelmente não tem a forte componente de
justiça social que acredito ser parte do conceito de Design Universal. Existem no entanto outros pontos de vista sobre este assunto…”
(entrevista a Osttoff publicada em Simões, 2001: 79). Segundo a definição do SURFACE-«The Inclusive Design Research Centre»-, o
Design Inclusivo, “…is a way of designing products and environments so that they are usable and appealing to everyone regardless of
age, ability or circumstance by working with users to remove barriers in the social, technical, political and economic processes
underpinning building and design” (Newton & Ormerod, 2003: 1). De acordo com Newton (2008: 24): “Inclusive design creates
products and places that everyone can use effectively regardless of their age, ability or circumstance… inclusive design is currently
used in UK to describe environments that promote human functioning”; “Disable people are not a homogenous group, but include
people with variety of mobility and locomotion, hearing and sight impairments, cognition and understanding capabilities” (Newton,
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Primário – mudanças intrínsecas e irreversíveis no processo (processo normal, sem doenças, afectando a velocidade de percepção –
Correia, 2007); Secundário – doenças associadas ao processo de envelhecimento, mas reversíveis ou preventivas (“afectando o
primeiro raciocínio, pela capacidade indutiva” - Correia, 2007: 9); Terciário – declínio rápido/acentuado na fase final da vida
(afectando o processo de informação, através da compreensão verbal – Correia, 2007). Um estudo à população Espanhola, datado
de 2008 e transversal a várias faixas etárias, referiu que as vantagens associadas ao ter-se 65 anos ou mais anos são (por ordem
decrescente): experiência adquirida, oportunidade de passar tempo com amigos e família, serenidade, possibilidade de realizar novas
coisas (aprender, voluntariar-se, etc.), e liberdade de fazer o que deseja. Os adjectivos que os descrevem são (por ordem
decrescente): dependentes, doentes, inteligentes, ocioso, independentes, tristes, alegres, trabalhadores, pobres, sãos e ricos. Quanto
às razões que determinavam a entrada na velhice (por ordem decrescente): deterioração do estado de saúde, idade, aspecto físico,
deterioração mental, forma de ser/pensar, forma de vida, estar-se reformado. Cerca de 1/4 das respostas referem ser aos 70 anos
que se entra na velhice e outro 1/4 referiu não depender da idade (Imserso, 2008, cit. in Móran, 2009: 31). Para definir a velhice
García (1995), citado por Payá (1999: 29), propôs a seguinte classificação: “En términos cronológicos se parte de los 65 años, por
razones legales y económicas. Si se parte de los cambios físico-psíquicos se señalan la pérdida de memoria, sueño alterado,
conducta motora lenta. La edad social se fija en términos de los roles sociales que en cada cultura se les asigna (García,
1995, p.29)”. No entanto para Riley (1984), citado por Payá (1999: 29): “El envejecimiento individual es una compleja interacción entre
las áreas biológicas, psicológicas, social y cultural (Riley, 1984, p.7-9)”. Criam-se estereótipos que ignoram as diferenças individuais
dos sujeitos: “El agrupar toda la gente que comparte una característica concreta (sea edad, raza, o género) en una sola categoría,
ignora la diversidad que existe entre los individuos de una misma categoría. Cuando esto sucede, el pensamiento
estereotipado puede conducir a conclusiones simplistas (en su peor forma) o prejuiciosas (en su forma más negativa) sobre los
miembros de un grupo social específico, incluso ante una evidencia contradictoria (Quadagno y Street, 1996, p.128) ” (cit. in
Payá, 1999: 45). O processo de envelhecimento é individual, universal, dinâmico e progressivo (mas mais latente nas últimas etapas
de vida), variando com os factores intrínsecos, tais como biológicos/genéticos/hereditários; e extrínsecos como o meio ambiente, os
estilos de vida e os mecanismos de enfrentamento ou adaptação a novas realidades (como a capacidade de resolução de problemas
de forma positiva – segundo estudos, possuir-se um historial de vida optimista desenvolve o «Bem-estar Subjectivo», percebido por
parte do indivíduo – McAdams,1993; McAdams, 1996, cit. in Amado, 2008); pode ser agravado por exemplo face à doença e é
regulado pelo hipotálamo que se traduz como o sistema responsável pelas emoções (Almeida, 2008). Outros indicadores de
adaptação ao envelhecimento são os conceitos de Bem-estar, Qualidade de Vida (QV) e satisfação. Em suma e citando Barros: “A
velhice fará sempre parte do destino biológico do homem. Mesmo não existindo ainda uma base fisiológica, psicológica ou social que
permita marcar o início do envelhecimento, este traduz-se por uma diminuição das capacidades de adaptação ao meio e às
agressões da vida (Costa, 1998)” (cit. in Barros, s.d.: 19). “Numa tentativa de uniformizar critérios a Organização Mundial de Saúde,
convencionou que, independentemente do estado de saúde e do sexo, idoso é todo o indivíduo com 65 ou mais anos (Cristóvão,
1997; Costa, 1998)” (Cristóvão, 1997; Costa, 1998, cit. in Barros, s.d.: 23). Isto apesar de Peters, citado por Mezey (1984), referir que
a idade é um índice erróneo para medir o envelhecimento, face ao seu estudo referir que 30-40% das pessoas inquiridas com mais
de 65 anos não se considerarem «velhas» (embora se considere um recurso conveniente para ordenar os grupos etários no campo
da estatística – Peters, s.d., cit. in Mezel, 1984).
ENVELHECIMENTO ACTIVO foi um conceito introduzido pela OMS (por substituição ao termo «Envelhecimento Saudável» que não
incluía outros factores para além da saúde – Paul, 1991, cit.in Jesus, 2007 e Carvalho, 2011) - sendo definido como: “processo de
optimização das oportunidades para a saúde, participação e segurança, de forma a melhorar a qualidade de vida [bem-estar biopisco-social durante toda a vida], à medida que as pessoas envelhecem.” (OMS, 2002, cit. in Domingos, 2007: 32 e OMS, 2007: 10).
EQUIPAMENTOS (nos edifícios e espaços públicos ou colectivos) proporcionam serviços afim de se garantir a satisfação das
necessidades sociais de natureza cultural, educativa, desportiva, de saúde ou outras, que não servem directamente a actividade
económica: os equipamentos compreendem o domínio da saúde/educação/cultura/recreio/ócio (Águas et al., 2002).
ERGONOMIA é “a ciência que estuda a actividade do homem, enquanto trabalhador e/ou utilizador de produtos para definir as
condições de realização dessa mesma actividade de modo a garantir o conforto, a segurança, a saúde e a produtividade.
«Ergonomia» deriva da palavra grega «ergonomos», sendo que «ergon» significa trabalho e «nomos» lei” (FMH, 2010). “O objecto de
estudo da ergonomia é pois a análise entre eles e os objectos que utiliza, num determinado envolvimento. E é precisamente com
estas interacções que a ergonomia se preocupa, quer se manifeste numa situação de trabalho, no espaço urbano, ou em nossa
casa...usa metodologias próprias e saber acumulado ao longo dos tempos” (Rebelo in CPD, 2003: 139). Visa a Ergonomia do Produto
e a Ergonomia da Produção. A Ergonomia do Produto é a disciplina que disponibiliza metodologias para guiar escolhas estratégicas
para o seu desenvolvimento e design total; abrange o conceito de produto, projecto, processo de produção, comercialização,
utilização e reciclagem. A Ergonomia de Produção é vocacionada para o estudo e adaptação das condições do «trabalho»,
necessidades, características e limitações dos «trabalhadores» segundo contexto organizacional físico-ambiental para os meios:
urbano, hospitalar, escolar, industrial, etc. (Rebelo in CPD, 2003).
ESPERANÇA DE VIDA AOS 65 ANOS DA POPULAÇÃO RESIDENTE é o “Número médio de anos que uma pessoa que atinja a idade exacta x
(65 anos) pode esperar ainda viver, mantendo-se as taxas de mortalidade por idades observadas no momento” (INE, 2011: 107), ou
seja, em 2010 e em Portugal, pessoas com 65 anos viverão em média mais 18,47 anos. Estima-se que a esperança de vida, para
quem tenha 65 anos presentemente (2011), seja em média de 83 anos (INE, 2011).
ESPERANÇA DE VIDA À NASCENÇA DA POPULAÇÃO RESIDENTE para natos de 2010, estima-se que viverão em média 79,2 anos (INE,
2011).
ESPAÇO EXTERIOR é toda a área não edificada em contraponto aos espaços edificados/interiores de edifícios. “Como equipamento, o
espaço exterior desempenha funções importantes na cidade e que se relaciona especialmente com a possibilidade das populações
disporem de espaços diferenciados onde se podem desenrolar diferentes tipos de actividade e ocupar algum do seu tempo livre.
Assim, o espaço exterior, deverá ser um espaço aberto contrastando com a habitação ou o espaço activo em contraste com o
repouso, ou inversamente o descanso em contraste com actividade...O espaço exterior como equipamento tem, na cidade uma
primordial função de ligação e conexão” (Xavier, 2006: 26-27).
ESPAÇO PÚBLICO é toda a área, exterior e não edificada, de acesso livre e de uso colectivo (Águas et al., 2002). “O espaço público é
considerado como aquele que, dentro do território urbano tradicional (especialmente nas cidades capitalistas, onde a presença do
privado é predominante), seja de uso comum e posse colectiva (pertencente ao poder público). A rua é considerada o espaço público
por excelência” (Xavier, 2006: 17).

ESPAÇO VERDE é o “Espaço público ou privado que oferece com toda a segurança aos utentes óptimas condições, tanto no que se
refere à prática de desportos ou jogos como a passeios, momentos de entretenimento e repouso, e em que o elemento fundamental
de composição é a vegetação” (Águas et al., 2002: 188). Os jardins e os parques constituem tipologias de espaços verdes urbanos, e
detêm uma função ambiental importante: contribuem para a diminuição da poluição atmosférica, fornecem habitat para a
sobrevivência de algumas espécies animais e atenuam a «agressividade» presente nos ambientes construídos e edificados
(Gonçalves, 2006).
F.
FORÇA MUSCULAR. Esta diminui com o aumento da idade, embora a resistência funcional ser muitas vezes prejudicada pelo
aparecimento dos processos de doenças como a artrite, o que pode fazer o movimento e força um processo doloroso. A altura do
indivíduo diminui em resposta a mudanças na estrutura óssea e degeneração discal na coluna, mais para mulheres do que homens,
em parte porque estas são mais propensa à perda óssea (osteoporose) (Charness et al., 2009: 4). Mas note-se que o osso começa a
descalcificar (poroso, frágil) a partir dos 20 anos (Nunes, 2005). A força muscular aumenta até aos 30 anos, estabiliza entre os 30-50
anos, e entre os 50-70 anos começa a declinar aproximadamente 15% a cada década, e a partir daí na ordem dos 30% (Lynch et al.,
1999, cit.in Lúcio et al., 2011). A força muscular (“força máxima que um grupo de músculos consegue desenvolver sobre condições
prescritas” – Campos & Paschoarelli, 2010: 196) começa a diminuir a partir dos 30 anos (aos 70 anos têm-se metade da força
adquirida aos 30 anos e o equivalente a uma criança de 11-15 anos). Os movimentos musculares tornam-se mais fracos/lentos/de
menor amplitude, face à perda de elasticidade das cartilagens e da calcificação. Igualmente, às mudanças no sistema nervoso, às
doenças, má nutrição, pouca actividade física. O género feminino possui 2/3 da capacidade muscular de um homem (e metade aos
50 anos), além de possuir um coração mais pequeno e menor concentração de hemoglobina no sangue, pelo que a oxigenação dos
músculos também é menor (LIDA, 2005, cit. in Campos & Paschoarelli, 2010).
FUNCIONALIDADE/CAPACIDADE FUNCIONAL relaciona-se com a autonomia na execução de tarefas de prática frequente e necessária,
tais como os cuidados pessoais e de adaptação ao meio (Botelho in Paul, 2005).
G.
GERIATRIA “é a especialidade médica que trata de doenças de idosos ou de doentes idosos, mas também se preocupa em prolongar
a vida com saúde” (TiO, 2007). É a “ciência que estuda os mecanismos de luta contra os efeitos do envelhecimento” (Correia, 2007).
Ou seja, assume o lado terapêutico da gerontologia.
GERONTOLOGIA “é a ciência que estuda o processo do envelhecimento. Cuida da personalidade e da conduta do idoso, levando em
conta todos os aspectos ambientais e culturais do envelhecer. É uma ciência médico-social; inclui problemas complexos de Medicina
e de Sociologia. A Gerontologia trata do processo biológico do envelhecimento, enquanto a Geriatria se limita ao estudo das doenças
da velhice e de seu tratamento” (TiO, 2007).
GUIÃO DE ENTREVISTA. À semelhança do questionário (como também pode ser designado), “O guião de entrevista é um instrumento
para a recolha de informações na forma de texto que serve de base à realização de uma entrevista propriamente dita. O guião é
constituído por um conjunto (ordenado ou não) de questões abertas (resposta livre), semi-abertas (parte da resposta fixa e outra livre)
ou fechadas (resposta fixa). Deve incluir uma indicação da entidade e/ou pessoa, data, local e título. Um texto inicial apresenta a
entrevista e os seus objectivos, devendo ser lido ao entrevistado. O guião ainda pode conter notações que auxiliam a condução da
entrevista (tempo previsível de resposta, palavras-chave de resposta, questões para aprofundamento do tipo “pode dizer-me mais
acerca deste assunto?”) (Simões, 2006).
H.
HIPÓTESE (de investigação) é “um enunciado geral de relações entre variáveis (facto, fenómeno), formulado como solução provisória
para determinado problema, apresentando carácter explicativo ou preditivo, compatível com o conhecimento científico (coerência
externa) e revelando consistência lógica (coerência interna), sendo passível de verificação empírica nas suas consequências…” segundo Marconi e Lakatos (2001: 161), referenciados por Almeida, 2008: 110.
I.
INCAPACIDADE limita funcionalmente e restringe o idoso de desempenhar as suas actividades consideradas «normais» no seu dia-adia, motivadas por deficits/deficiências (e.g. dificuldade de subir uma escada face a artrose). É, pois, a restrição ou ausência (face a
uma deficiência) da capacidade de realização de uma actividade dentro do considerado como normal. O termo específico de
«incapacitado visual» é o termo genérico para o cego total e deficiente visual (Wagner, 1992). Existem incapacidades várias, tais
como: ver, ouvir, falar, outras do foro da comunicação, cuidado pessoal, locomoção, realização de tarefas da vida diária, face a
situações, comportamento. Seguem-se as respectivas definições:
-“Incapacidade é um termo genérico ("chapéu") para deficiências, limitações da actividade e restrições na participação. Ele indica os
aspectos negativos da interacção entre um indivíduo (com uma condição de saúde) e seus factores contextuais (ambientais e
pessoais)” (DGS, 2004: 186).“Incapacidade, que consiste na restrição ou falta de capacidade para realizar uma actividade dentro dos
limites considerados normais para um ser humano” (Bispo & Simões, 2006: 29).
As incapacidades dividem-se nas seguintes categorias (Bispo & Simões, 2006: 30):
-“Incapacidade para ver - ausência ou redução grave da visão, não resolvida com recurso a ajudas técnicas ou dispositivos de
compensação adequados.
-Incapacidade para ouvir - ausência ou redução grave da capacidade auditiva. Aqui incluem-se as pessoas surdas (surdez total de
ambos os ouvidos, irrecuperável pela utilização de qualquer dispositivo da amplificação de som) ou com redução da capacidade de
receber mensagens verbais ou outras mensagens audíveis.
-Incapacidade para falar - ausência de capacidade para articular palavras ou de produzir mensagens verbais audíveis e de transmitir
o seu significado através da fala, incluindo gaguez grave.
-Outras incapacidades de comunicação - como a ausência ou redução da capacidade para escrever ou para ler, para comunicar
através de símbolos ou gestos, para codificar a linguagem em palavras escritas e para executar mensagens escritas ou símbolos
gráficos. Esta designação refere-se ainda à ausência ou redução da capacidade de comunicação simbólica ou de expressão e
comunicação não-verbal, o que significa uma ausência ou redução da capacidade para compreender sinais ou símbolos gráficos
associados a códigos convencionais, como, por exemplo, sinais de trânsito, pictogramas, mapas, diagramas simples e outras
representações esquemáticas de objectos. As pessoas incluídas nesta categoria apresentam ainda ausência ou redução da
capacidade de receber ou transmitir informação mediante gestos, expressões ou procedimentos similares.
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-Incapacidade no cuidado pessoal – ausência ou redução grave da capacidade para cuidar de si próprio no respeitante às actividades
fisiológicas básicas, tais como a excreção, a alimentação, a higiene pessoal e o vestir. Inclui as pessoas com necessidade de ajuda
de terceiros ou de algum mecanismo externo para realizar este tipo de actividades...
-Incapacidade de locomoção – ausência ou redução grave de realização de actividades relacionadas com a deslocação, quer do
próprio, quer de objectos. Inclui incapacidades deambulação e incapacidades que restringem a locomoção (deslocação ou utilização
de transportes). São ainda categorizadas nesta incapacidade as pessoas que dependem da utilização de cadeiras de rodas para se
deslocarem, que têm incapacidade, por exemplo, ao nível da marcha, de transpor desníveis de terreno, de subir escadas ou outra
incapacidade de subir ou de correr, incapacidade de se deslocar quando deitado ou movimentar-se a partir da posição sentado,
incapacidade de se deslocar e de utilizar transportes, ou incapacidade de levantar ou transportar objectos.
-Incapacidade para realizar tarefas da vida diária – incapacidades de manejar trincos e outros fechos, como puxadores de porta e uso
de chaves, abrir e fechar portas, acender fósforos, usar torneiras, interruptores e tomadas de corrente, ou abrir janelas. Foram
incluídas ainda pessoas com incapacidade de usar o telefone, manejar dinheiro, dar corda a relógios de pulso e de parede, fol hear
um jornal, manipular objectos com os dedos, agarrar e empunhar objectos e movê-los, em imobilizar objectos segurando-os, e outras
dificuldades de coordenação. Não foram incluídas pessoas com incapacidade para escrever.
-Incapacidade face a situações – decorrem da dependência e da resistência física, a incapacidade face ao ambiente e a outras
incapacidades face a situações físicas. Foram incluídas nesta categoria as pessoas com dependência de qualquer máquina externa
de suporte de vida, como “pace-makers”, aspiradores, ventiladores respiratórios e rins artificiais (diálise) ou qualquer forma de
aparelho electromecânico para a manutenção ou aumento dos potenciais de actividade.
-Incapacidade no comportamento – incapacidade no plano educacional, referente à segurança pessoal ou às incapacidades de
relacionamento no plano familiar e na actividade profissional. São incluídas nesta categoria pessoas com incapacidades em registar e
compreender as relações entre os objectos e as pessoas, com perturbação geral da capacidade de aprender ou outras capacidades
específicas para adquirir, tratar e reter novas informações”. (Bispo & Simões, 2006: 30)
ÍNDICE DE ENVELHECIMENTO “é a relação existente entre o número de idosos e a população jovem. É habitualmente expresso em
número de residentes com 65 ou mais anos por 100 residentes com menos de 15 anos” (Nave et al., 2006: 58). É a “Relação
existente entre o número de idosos e a população jovem (número de residentes com 65 e mais anos por 100 residentes com menos
de 15 anos)” (INE, 2011: 107). Em 2010 situava-se em 120,1; ou seja, existiam cerca de 120 idosos para cada 100 menores de 15
anos (INE, 2011).
J.
JARDIM caracteriza-se como sendo o “Espaço ordinariamente fechado, onde se cultivam árvores, flores e plantas de ornato” (Koogan
Larousse, 1980: 486); “É um objecto de arte e de cultura concebido como um espaço para o uso privado ou público, onde prevalecem
elementos naturais da paisagem, articulados com elementos construídos” (Castel-Branco, 1992: 5); “Porção de espaço exterior que o
homem mais intensamente moldou às necessidades e prazeres...não é apenas o prolongamento da casa, é ainda mais o elemento
de ligação entre esta e a paisagem” (Cabral, 1993: 87-88); “Destina-se a estar e a viver, é essencialmente humanizado...” (Cabral &
Telles, 1960: 115); “Espaço físico com uma cota artificial, onde o ser humano dispôs uma série de elementos – nem sempre vegetais
-com uma organização plástica e um objectivo expressivo. Uma característica da criatividade sempre dependente do espaço”
(Marchal, 2006: 87). Reporta-se a um espaço indutor de socialização; extensão de terreno geralmente com muro ou gradeamento à
volta, onde se cultivam plantas de adorno e que se localiza num espaço público ou privado, podendo estar dependente ou
independente da habitação (Porto Editora, 2010). ”O jardim esgota-se como complemento da casa, ou, num sentido mais lato, no
acompanhamento de qualquer espaço interior edificado. Mesmo o jardim público, isolado no tecido urbano, não deixa de ser uma
mimética do seu congénere privado tradicional…é frequente uma composição escultórica que se mistura com o fabricar de objectos e
desenho de artifícios que simulam o mobiliário” (Pardal, 1997: 4). “Espaços livres de dimensão e composição muito variada,
geralmente abarcáveis com a vista e vedados, constituídos por áreas pedonais fragmentadas por áreas ajardinadas geralmente
extensas…São também intercaladas por áreas de recreio com equipamentos e jogos infantis, áreas de repouso com tanques e
fontes, quiosques e esplanadas, miradouros vinculados a vistas panorâmicas, etc.” (Cortez, 2002: 83). “Espaço verde urbano e
público, com funções de recreio e lazer das populações residentes na vizinhança. Deve ser de fácil acesso pedonal. Pode integr ar
uma rede de espaços públicos de proximidade” (Gonçalves, 2006: 32). “De dimensões mais reduzidas do que os parques, não
apresentam grande variedade, quer na área, quer na configuração e valências. Estão dispersos pela área urbana, envolvidos ou por
edificações ou por vias motorizadas“ (Gonçalves, 2006: 63).
L.
LANDMARK (MARCA). Trata-se de uma marca na paisagem, i.e. elemento que se destaca na envolvente e que pode ser usado para nos
situar no espaço. As landmarks funcionam como pontos âncoras no espaço: “landmarks function as anchorpoints in spatial
representations of the environment” (Golledge, 2002, cit.in Bechtel & Churchman, 2002: 141). Na aquisição de conhecimento espacial
(e formação do mapa cognitivo) intervêm os nós/pontos (ou landmarks), os caminhos e as configurações/áreas (suas localizações).
LARES E CASAS DE REPOUSO “Alojamento colectivo, temporário ou permanente, para pessoas idosas em situação de risco de perda da
sua independência ou autonomia” (INS, 2010: 17). Para pessoas a partir dos 65 anos, mas “em casos excepcionais, pessoas com
menos de 65 anos (a considerar caso a caso)” (ISS, 2009: 4).
LAZER é a “actividade à qual as pessoas se integram livremente, fora das suas necessidades e obrigações profissionais, familiares e
sociais, para se descontrair, divertir, aumentar os seus conhecimentos e a sua espontânea participação social, livre de exerc ícios e
capacidade criativa” (Dumazdier, 1988, cit. in Cunha, 2001: 13-14).
LIMITES constituem fronteiras,zonas de transição entre duas partes; elementos lineares, normalmente pouco permeáveis, que
interrompem a continuidade no território, funcionando como barreiras (Águas et al., 2002). Essas barreiras/limites podem ser de
natureza física (e.g. muro/cerca) ou visual/psicológica (e.g. desnível/fosso) (Cullen, 1971).
LUMINOSIDADE é a quantidade de luz reflectida na superfície de um objecto. Este termo tem em conta a dispersão da luz quando
reflecte numa superfície (Moyer, 2005).

M.
MATERIAL VEGETAL é o mesmo que planta/vegetação. Exemplos: Arbusto é uma “Planta perene com braços persistentes e lenhosos
originados na base. No caso de somente as partes inferiores serem lenhosas e as partes superiores serem tenras e morrerem no
Inverno, a planta é denominada sub-arbusto” (Titchmarsh, 1981: 11); Árvore é uma “Planta lenhosa, elevada, cuja altura não é menor
que 5m, e que em regra não apresenta ramificações na base” (Porto Editora, 2010); Herbácea “... diz-se da planta de consistência
tenra, não lenhosa” (Porto Editora, s.d.).
MOBILIDADE entende-se como sendo a capacidade, habilidade e disposição das pessoas que enfrentam de modo autónomo o
ambiente, espaço ou situação, em plena condição de segurança, respeitando o rendimento e o objectivo a alcançar. É a capacidade
de mudança da posição corporal e da deslocação de um lado para o outro. Existem ajudas técnicas (qualquer produto, instrumento,
equipamento ou sistema técnico usado por uma pessoa com deficiência) que previnem, compensam, atenuam ou neutralizam essa
incapacidade (DGS, 1995 cit.in Almeida, 2008). Pode definir-se mobilidade como a capacidade de deslocamento de um indivíduo, de
um ponto inicial para outro a alcançar no espaço, de um modo seguro (Santos, s.d., cit. in Nascimento, 2002). “Os vários sistemas de
percepção não informam de igual modo os sujeitos sobre as características do espaço, e portanto, a mobilidade depende da natureza
da informação espacial fornecida por cada sistema perceptual” (Foulke, 1996, cit. in Nascimento, 2002: 67). Também, diferenças
individuais, modos de aprendizagem e características do meio, despoletam diferentes capacidades de mobilidade (e orientação) nas
pessoas (Espinosa et al., 1994, cit. in Nascimento, 2002). Segundo Schaufelberger (1992), citado por Valente (2008: 73), a
“...velocidade média [no Homem pode ser] de 1,2m/s ou 0,8m/s nas deslocações pedonais, consoante o percurso seja plano ou a
subir”. O ser humano pode em passeio fazer 3-4 quilómetros numa hora, mas com a idade a mobilidade diminui para velocidades
menores: meio quilómetro por hora numa caminhada (Jover, 2000), ou mesmo quase nula, nos indivíduo sem mobilidade. No caso
do sénior, poderão existir deficits nesses sistemas, sendo que as quedas lhes trazem as consequências mais gravosas. Para Bispo e
Simões (2006), o sénior pode possuir uma incapacidade de locomoção, ou seja, uma “ausência ou redução grave de realização de
actividades relacionadas com a deslocação, quer do próprio, quer de objectos. Inclui incapacidades de deambulação e incapacidades
que restringem a locomoção (deslocação ou utilização de transportes)...” (Bispo & Simões, 2006: 30). MOBILIDADE REDUZIDA, PESSOA
COM. É a aquela que apresenta uma diminuta capacidade motora ou sensorial (e.g. pessoas com dificuldade de mobilidade e com
dificuldade de preensão) (Arciprete et al., 2003) MOBILIDADE CONDICIONADA, PESSOAS COM. São as que possuem algum tipo de
limitação -física (uso de aparelhos ortopédicos ou próteses), cognitiva (e.g. analfabetos) e/ou sensorial (e.g. amblíope, surdo) - que
restringe a sua capacidade de locomoção de forma circunstancial (face ao transporte de mercadoria ou crianças de colo), temporária
(e.g. grávidas) ou permanente (e.g. coxear, amputação de perna) (Branco, 2002, cit. in Cachadinha, 2006). MOBILIDADE NO ESPAÇO
PÚBLICO. “A noção de mobilidade está relacionada com o grau de liberdade com que nos podemos movimentar em determinado
espaço (capacidade de deslocação); é assim um conceito que traduz o modo e a intensidade em que nós nos deslocamos” (Águas et
al., 2002: 191). “...A mobilidade passa também por compreender as novas realidades sociais, que quando ignoradas, podem originar
territórios excluídos. Actualmente, o envelhecimento da sociedade, as exigências das pessoas com mobilidade reduzida (ou
condicionada) e ainda a inclusão da mulher no mundo do trabalho – e tudo o que isso implica: transporte de bebés, uso de saltos
altos, etc. – são exemplos das realidades sociais (padrões de mobilidade) que devem ser consideradas no planeamento do território”
(Teles, 2005, cit. in Jardim, 2014: 7).
MOBILIÁRIO URBANO são todas as peças ou equipamentos de pequena escala instaladas ou apoiadas no espaço público que
permitem um uso, prestam um serviço ou apoiam uma actividade. Contribuem para a funcionalidade e polivalência dos espaços,
proporcionam: conforto, utilidade, informação, circulação, segurança, protecção e apoio, reforçando a identidade local e valorizam a
paisagem urbana. Exemplos de mobiliário urbano: bancos, mesas, suportes de estacionamento de bicicletas, elementos de
separação e protecção, cabinas telefónicas, marcos de correio, armários de instalações, papeleiras, bebedouros, cinzeiros, caixotes
do lixo/contentores/ecopontos, relógios, parquímetros, suportes informativos e publicitários, expositores, abrigos de paragens,
quiosques, bancas, sanitários e equipamentos para dejectos canis. Estes elementos devem ser implantados no espaço de
intervenção segundo alinhamentos de eixos predefinidos e constituindo grupos, promovendo assim a coerência formal na leitura do
espaço, minimizando a obstrução à livre circulação pedonal. Dever-se-á ter em conta a necessidade de manutenção e a resistência
ao vandalismo. Importante a certificação destes, de modo a garantir o cumprimento das regras de segurança e ergonomia (Águas et
al., 2002). Segundo a Câmara Municipal de Silves (CMS): “Mobiliário urbano: equipamento capaz de contribuir para o conforto e
eficácia dos aglomerados urbanos, nomeadamente bancos, cabines telefónicas, recipientes para lixo, abrigos para peões, mapas e
cartazes informativos, etc.” (Art.3, o - Normas Regulamentares - Regime de Edificação - CMS).
MOTIVAÇÃO “es la fuerza que mueve a una persona a realizar una acción, que le lleva a un objetivo a partir de una necesidad”
(Gonzalez, 2003: 632). O parâmetro «Comportamento» está intimamente ligado ao de «Motivação», mas os motivadores são apenas
os energizantes comportamentais, não derivando deles o real comportamento humano. “Enquanto se pode ter como certo que a
forma pela qual o indivíduo se comporta possa ser influenciado por um estímulo exterior, este nada mais representa senão um fator
de satisfação ou contra satisfação” (Bergami, 1986: 47). As funções da motivação são: Activar o comportamento (que é inato em
geral, mas que possui uma regulação concreta fruto da experiência presente e passada, no qual intervêm
sentimentos/inclinações/preconceitos/ideais/temores/convicções, Gonzalez, 2003) e dirigir o seu comportamento; Regular o
comportamento contínuo (determinando a alteração duma direcção, o estabelecer um fim, intensidade de esforço, etc.) – Malluf, s.d.,
cit. in Nuttin in Puente, 1982. Maslow desenhou uma hierarquia motivacional que explica as determinações para o comportamento do
Homem: 1ª necessidade básica (necessidade de comida, bebida, habitação, sobrevivência), 2ª necessidade de segurança (estar-se a
salvo, seguro, com protecção), 3ª necessidade de pertença (estar-se associado e aceite num grupo), 4ª necessidade de prestígio
(num grupo ou sociedade), 5ª necessidade de realização pessoal (ou seja, de alcançar o potencial de satisfação própria).
MOTRICIDADE é a faculdade e disposição de um indivíduo em mover-se dentro do meio, desde a posição fixa até à desejada. É o
conjunto de técnicas que se empregam para ensinar, por exemplo, as pessoas invisuais a caminhar autonomamente, mediante um
bastão, cão-guia e/ou outra ajuda técnica (Wagner, 1992).
O.
ORIENTAÇÃO é o processo de estabelecimento da nossa posição espacial e relações com objectos do meio: “Proceso mediante el
que podemos determinar la propia posición en el espacio y establecer nuestra relación con los objetos del entorno” (ONCE, 2003:
281). É saber determinar a posição e direcção de um objecto em respeito a um ponto cardinal (Wagner, 1992). É o processo pelo
qual, por exemplo, um invisual usa os sentidos para estabelecer a sua posição e relação com respeito aos elementos mais
significativos no meio (Saraiva,1999); é a capacidade adquirida através da experiência e educação, de determinar a nossa
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localização/posição relativamente a todos os espaços relevantes no espaço; com capacidade de perceber quais os movimentos a
serem realizados e com qual modalidade para alcançar um objectivo previsto (Arciprete et al., 2003). A orientação espacial é a
percepção da posição relativa das pessoas e das coisas/objectos/elementos no espaço. A orientação e mobilidade são o corpo de
conhecimento científico referentes ao deslocamento autónomo de todas as pessoas, incluindo os invisuais, que conta como método
de actuação no espaço bem desempenhado. Ensinamento que os invisuais recebem do pouco grau de visão para se deslocar sem
problemas na urbe, casa ou local de trabalho (Wagner, 1992). Os tipos de sentidos existentes são: exteroceptivos (visão, audição,
olfacto, tacto e sabor), proprioceptivo ou cinestésico (os receptores que dão informação sobre o movimento e equilíbrio do corpo),
interoceptivos ou cenestésicos (aqueles que nos dão informação proveniente do interior do corpo, nomeadamente dos órgãos), sendo
os dois primeiros tipos de receptores os que estão mais envolvidos na experiência do ambiente (Mouga, 2006, in Pinto, 2008); “a
sensação representa o primeiro confronto directo com o ambiente envolvente e que depois deriva para a percepção…” (Pinto, 2008:
23). Segundo a organização ONCE os facilitadores da orientação poderão ser os cinco sentidos - ONCE, 2003: 72-73: Sonoros - a
água em movimento poderá dirigir o transeunte no espaço; igualmente, a água parada mas com efeito de fonte e cascata; os
elementos vegetais podem ser flexíveis (folhagem, ramos) de modo a moverem-se com o vento; elementos decorativos como
esculturas e tubos que produzam som aquando do vento; animam o espaço determinados animais (aves, rãs, grilos, etc.); Olfactivos espécies aromáticas bem escolhidas e localizadas, mas sem exagero em termos de diversidade de cheiros, poderão guiar o utente;
assim, deverá ser complementada com mais sentidos orientadores; Tácteis - em que se usem diferentes texturas no pavimento e
colocação de mobiliário que sirva como estímulo ao toque e que sirvam de pontos de referência; Visuais - uso correcto da cor e
contrastes.
OSTEOARTROSE é o tipo de doença reumática mais comum; forma mais vulgar de artrose; problema músculo-esquelético que envolve
alterações do movimento e limitações das AVD (Gonçalves, 2010). A maior causa de sofrimento e dor crónica e permanente e de
incapacidade temporária ou definitiva em Portugal (TiO, 2007), ultrapassando a tensão arterial alta (INE/INSA, 2009, cit. in
Gonçalves, 2010). Com a artrose dá-se a fragilidade do quadril ou alteração do equilíbrio, pois a cartilagem articular é afectada (as
que suportam o peso corporal são as mais afectadas, daí a necessidade de combater a obesidade), bem como com alterações
concomitantes no osso subcondral (Gonçalves, 2010). Afecta 90% dos indivíduos com mais de 60 anos. Cerca de meio milhão de
portugueses possui dores e um milhão não manifesta dor (Ferreira, 2011).
OSTEOARTRITE ou doença articular degenerativa é caracterizada pela “deterioração progressiva e perda da cartilagem articular,
acompanhada de proliferação de novo osso e de tecidos moles” (Nunes, 2005: 41), e manifesta-se como artrose ou artrite
(inflamação das articulações como resultado de uma alteração no sistema imunológico, no qual os anticorpos atacam e destroem a
cartilagem, alterando a estrutura do osso (Jenkins, 2005, cit.in Lúcio et al., 2011). Pode ter causas desconhecidas ou resultar de um
traumatismo, anomalia congénita ou doença metabólica. Causa dor/rigidez matinal/diminuição da mobilidade articular e dos
movimentos, tornando a pessoa incapacitada e sem autonomia. Comumente aparecem nódulos de Heberden ou de Bouchard nas
articulações interfalângicas (Nunes, 2005).
OSTEOPOROSE é uma doença associada a alteração da arquitectura, redução da massa e aumento da taxa de fractura dos ossos
(descalcificação); tem maior incidência no período pós-menopausa, e nos homens a partir dos 75 anos (osteoporose senil) (TiO,
2007). Incidência de fracturas vertebrais por compressão, e dores persistentes localizadas na coluna vertebral (Mezel, 1984). Note-se
que a fractura no braço (rádio) precede geralmente a da anca (Nunes, 2005).
P.
PAISAGEM designa uma parte do território, tal como é apreendida pela população, cujo carácter resulta da acção e da interacção de
factores naturais e humanos (Diário da República 14 Fevereiro, 2005). Com funções de interesse público, nos campos cultural,
ecológico, ambiental e social. Extensão de território que se abrange num lance de vista; panorama; vista (Dicionário informal, 2006).
“É o território em seu contexto histórico, a manifestação sintética das condições e circunstâncias geológicas e fisiográficas que
ocorrem em uma região (país), o agregado de todas as características que, em interacção, aparecem em um território” (Cullen, 1971:
58). A paisagem cultural ou antrópica resulta da intervenção do Homem, por alteração da paisagem natural (resultante da inter acção
dos factores físicos e bióticos do meio ambiente, sem que tenha sido transformada sensivelmente pela actividade humana)
(Wikipedia, s.d.). No Parque Natural Peneda-Gerês, encontra-se a Mata da Albergaria, exemplo de paisagem natural. Existem subdivisões na paisagem: urbe, rural, industrial, etc. (Cullen, 1971). “Expressão observável pelos sentidos na superfície da Terra e
resultante da combinação entre a natureza, as técnicas e a cultura dos homens (Pitte, 1986)” (cit. in Filho, s.d.). “…grande
diversidade de definições. Algumas atribuem mais importância ao aspecto histórico, outras ao ambiental, social ou
emotivo…paisagem inclui aspectos visíveis de um dado território, nomeadamente elementos físicos tais como o relevo; elementos
vivos da flora e da fauna; elementos abstractos como a luz e o clima e elementos humanos e o ambiente construído [wikipedia- the
free encyclopedia, http://en.wikipedia.org]; paisagem significa uma vasta área de campo, especialmente em relação à sua aparência
[Cambridge Dictionaries Online, http://dictionary.cambridge.org]; paisagem significa todos os aspectos visíveis de uma porção do
território [Oxford Dictionaries Online, http://askoxford.com].”...aproximadamente uma grande área construída por factores naturais
(como montanhas, rios, árvores) e factores humanos (como fábricas, monumentos históricos)...uma realidade física…é a aparênci a
de uma área com todos os elementos que a natureza criou e alterou e que o homem moldou e transformou. Mas ao mesmo tempo, a
paisagem é também, para cada um de nós, a emoção que desperta…um sentimento que faz parte dessa paisagem. [É] um conjunto
de elementos físicos e imateriais em contínua mudança… [É] um produto da sociedade. É a projecção cultural, do ponto de vista
material, espiritual, ideológico e simbólico, que a sociedade tem de determinado espaço...o fruto do desenvolvimento e das mudanças
contínuas da sociedade que reflecte os modos de vida de quem nela vive e influência o seu bem-estar, quer individual, quer
colectivo… Um jogo feito de uma trama de sinais, caminhos e pistas para ser descoberto pelo olhar atento do explorador, que realiza
uma jornada mítica na nossa História… A qualidade da paisagem deve ser um direito de todos: o direito de se usufruir de paisagens
não degradadas, agradáveis e harmoniosas que representem aqueles que nela vivem e aqueles que as criaram” (Convenção
Europeia da Paisagem 2000, in NAPISA, s.d.: 15-20). “Paisagem designa uma parte do território, tal como é compreendida pelas
populações, cujo carácter resulta da acção e da interacção de factores naturais e ou humanos” (Convenção Europeia da Paisagem
2000, in NAPISA, s.d.: 52). “Paisagem é entendida como um sistema complexo e dinâmico, onde diferentes factores naturais e
culturais interagem e evoluem em conjunto, determinando e sendo determinados pela estrutura global, de que resulta uma
configuração particular, o que lhe confere uma relativa unidade e à qual corresponde um determinado carácter” (Abreu, 2007, in
Abreu et al.: 253). “…A nossa Lei Fundamental adoptou um conceito amplo de «paisagem», que abarca não só a «paisagem» como
um bem de valor estético-cultural, no sentido de beleza natural, mas também a «paisagem» como uma parte homogénea do território,
cujas características derivam da natureza, da história humana ou das relações recíprocas entre elas, em suma, a «paisagem»

entendida como um «um elemento atinente à forma exterior do território» [conforme estipulado pela Convenção Europeia da
Paisagem, ...pelo DL 4/2005, 14 Fevereiro] (Correia, 2007, in Abreu et al.: 11-12). “…epifania do lugar, uma manifestação do ser
enquanto construção ou arquitectura. A sua interpretação depende, em larga medida, do entendimento desta sua característica
enquanto consciência volitiva para a criação um genius loci, de um génio do lugar, assim propositadamente instaurado através de um
acto racional ou através dos acidentes da história” (Correia, 2007, in Abreu et al.: 11-12). Entenda-se Genius Loci como o «Espírito do
Lugar» que, segundo Magalhães (1996), é dotado de uma linguagem simbólica própria de cada cultura e à qual se deve ter presente
na criação do «lugar criado»/«lugar artificial» de modo a que as pessoas se identifiquem/relacionem com este, sentindo-se bem na
sua utilização. O conceito de Lugar resulta da combinação das necessidades humanas com o sítio natural. O Genius Loci confere a
esse lugar um carácter único que o distingue dos outros (Magalhães, 1996). Na urbe “...pode estar patente em traços urbanos
relacionados com a imagem, com ícones e com significados” (Sousa, 2010: 88). “A cidade diferenciada é-o, cada vez mais, pela
qualidade do seu espaço exterior, público e privado. A rua é o espaço do tempo, da norma, da regra e da circulação. A praça é
espaço da disponibilidade ao outro, do encontro, da actividade, da troca de coisas e ideias. O jardim é o espaço da atenção ao
detalhe, do recriar o dia, do percurso lento e do recato. O parque é o espaço da descompressão, da liberdade, dos voos e
brincadeiras. Espaços gradualmente menos formalizados da vivência na cidade, todos indispensáveis à qualidade da mesma”
(Cancela, 2007, in Abreu et al.: 57). Para Jean Marc Besse, existe a paisagem representação (resultado de uma observação e face
ao entendimento do observador), objectiva (real, fruto de processos, dinamismo e evolução, entendidas pelas ciências do ambiente e
humana) e experienciada (habitada) (Oliveira, 2003). A Hierarquização das visões é percepcionada quando “de dia, uma paisagem
descobre-se na sua globalidade e depois por planos sucessivos [evidentes ou induzidos pelos elementos e princípios do desenho] …
de noite, a visão é totalmente guiada ou dirigida [pelo ponto de luz, e depois para as zonas iluminadas, culminando nas obscuras]”
(Roger, 2003: 25);“...a apreciação da paisagem e natureza sofreu modificações ao longo das diversas fases da evolução das
sociedades, desde um conceito globalizante e integrado com a percepção e entendimento do mundo, subjacente ao pensamento prérenascentista, até à visão analítica exterior ao homem, característica das sociedades modernas. Nas décadas mais recentes, a
problemática da avaliação estética da paisagem desenvolveu-se a partir da emergência de preocupações relativas às questões
ambientais, progressiva degradação das qualidades dos recursos e do seu quadro espacial de exploração. A degradação das
qualidades cénicas da paisagem, como resultado de modelos de uso do termo rio, assentes em visões de crescimento economicistas,
baseados predominantemente em estudos e metodologias de percepção e avaliação da qualidade estética da paisagem...” (Roger,
2003: 25). Em suma, “Podemos definir paisagem como um sistema espacial num determinado tempo, ao qual corresponde um
contexto ambiental e social. No entanto devemos considerá-la como um elemento em mudança pois depende, da acção da Natureza
e também da acção do Homem. Estes são os grandes intervenientes na modificação da paisagem, independentemente de ser urbana
ou rural” (in Sousa, 2010: 38, referindo-se à publicação de Cullen, G. (2008). Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70).
PARQUE é o espaço de socialização, extensão de terreno arborizado e/ou com jardins, frequentado pela população em geral para fins
recreativos (e.g. prática de desporto, piqueniques e outras formas de lazer) (Porto Editora, 2008). “Ao contrário do jardim, a ideia de
parque conduz sempre para um ideal de vivência do Mundo, tendo como questão central o irresolúvel desejo duma reconciliação com
a natureza. A condição humana perante a adversidade, o perigo, o desconforto leva ao receio e ao medo da natureza bruta; daí a
acrescida necessidade de criar uma natureza cultural, civilizada, arquitectada, confortável e bela – uma natureza ideal. O parque é
um espaço arborizado, aberto à livre circulação, de preferência pelos seus espaços informalmente soltos. Desenvolve na cidade a
mais pura antítese da natureza bruta porque, referindo-se a ela directamente, invoca o seu imaginário e cria um espaço natural
simbólico e sublimado” (Pardal, 1997: 3).“Espaço verde público, de grande dimensão, destinado ao uso indiferenciado de uma
população de um lugar, cidade e até concelho. Espaço informal com funções de recreio e lazer, podendo ser vedado e
preferencialmente fazendo parte de uma estrutura ecológica” (Gonçalves, 2006: 69). “Também designados por parques verdes
urbanos, são espaços arborizados integrados no sistema ecológico urbano. Mesmo os mais antigos apresentam regras de utilização
bem definidos por planos de ordenamento. A sua localização é preferencialmente junto a áreas mais sensíveis na perspectiva
ecológica (forte erosão, linhas de água,...)...A sua crescente dimensão levanta problemas ainda não completamente resolvidos como
o da acessibilidade, segurança, manutenção, etc.” (Gonçalves, 2006: 63).
PARQUE GERIÁTRICO. “Unidades, espalhadas ou agrupadas, de equipamentos geriátricos específicos à prática da actividade física
para idosos, visando os seus problemas e inseridos no parque/jardim. A flexibilidade, a força, o equilíbrio, a resistência e a postura
são elementos desenvolvidos nestes exercícios, trabalhando-se as articulações e o sistema vascular. Cada estação é dirigida a um
grupo muscular específico e tem diferentes graus de dificuldade, de forma a adaptar-se às diferentes exigências dos utilizadores”
(CML, s.d.)
PARKINSON é a doença degenerativa neurológica (perda irreversível de neurónios) que atinge principalmente os movimentos e o
«mover-se». Os sintomas são flutuantes, existindo períodos em que a doença se manifesta e dificulta a movimentação (off), outros de
boa mobilidade (on) face à toma de medicamentos. Pode dar-se ainda outros movimentos involuntários para além do tremor, tais
como, a discinesias, com contracções musculares com movimentos mais ou menos amplos que atingem os membros do doente,
assim como tronco e cabeça. Também, pode surgir perda de olfacto, perturbações de sono, dores musculares e sintomas de
desregulação autonómica, como tonturas ao levantar-se, enfartamento pós-refeição, obstipação, alterações urinárias, disfunção
sexual, incremento do suor no pescoço, na face, e nas costas, seborreia e salivação excessiva, assim como diminuição das
expressões faciais e mais tardiamente a diminuição da memória. A fisioterapia, a terapia da fala e determinados exercícios físicos
(como marcha, natação, bicicleta, ioga) pode aliviar os sintomas da doença. Exemplo, a fisioterapia diminui o sintoma de rigidez e
imobilismo, melhorando a independência e ainda ajuda a melhorar o equilíbrio, coordenação, dores, sensação de fadiga e fraqueza
muscular. Evitar alimentos, como carne e queijo, por serem ricos em proteínas que possam interagir com medicamentos contendo
dopamina. A cirurgia poderá ajudar em alguns casos, pretendendo estimular o cérebro, no núcleo subtalâmico (Vaz, 2007). A doença
de Parkinson afecta 12.000-15.000 portugueses, de ambos os géneros, surge em média entre os 58-60 anos, é idiopática (sem causa
definida), crónica, degenerativa e progressiva do sistema nervoso que afecta primordialmente os neurónios dos gânglios basais,
afecta o sistema nervoso central e por conseguinte o sistema motor, dá-se a degeneração e morte celular dos neurónios
responsáveis pela produção da dopamina; no entanto, ocorrem alterações intelectuais leves (dificuldades de concentração, de
aprendizagem ou recordar nomes em 20% dos casos). A evolução da doença possui três estágios (Ferreira, 2011): Estágio I:
aparecem os tremores e as dificuldades de movimentação nos membros superiores (braços); Estágio II: aparecem dores, rigidez nos
músculos dos membros inferiores (pernas), dada a dificuldade de locomoção; Estágio III: sucessivos acenares e/ou negares com a
cabeça.
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PESSOA IDOSA (IDOSO/SÉNIOR). São várias as terminologias que têm sido usadas para designar o indivíduo de idade avançada, entre
elas, sénior, idoso, os mais velhos, pessoa idosa, pessoa de idade, pessoa mais velha, geronte, terceira/quarta idade (Domingos,
2007; Palácios, s.d.; Nunes, 2005). São sinónimos e não pretendem ter uma conotação negativa, destacando-se os termos «idoso»
(termo usado nos dados estatísticos do INE) e «sénior» (muito em uso nos países da Europa do Norte) - Comunidade Europeia,
1992, cit. in Nunes, 2005. Na década de 70, Neugarten (1975) propôs a criação da terminologia de jovens idosos («young old», dos
55 aos 75 anos) e velhos idosos («old old», depois dos 75 anos, com grandes restrições nas actividades e na saúde) (Neugarten,
1975, cit. in Carp, in Bechtel & Churchman, 2002). Também para Havighurst, citado por Brown (1978), citado por Berger & MaillouxPoirier, 1995, e para Ouslander e Beck (1982), citados por Payá (1999), existem dois grupos; designados por velhos jovens e velhosvelhos. Investigações recentes consideram existir três grupos dentro da faixa etária sénior: indivíduos dos 65 aos 74 anos
(designados por «Young-old adults»); indivíduos dos 75 aos 84 anos («middle-old adults»); indivíduos a partir dos 85 anos, inclusive
(«old-old adults») (Crews & Zavotka, 2006, Charness et al., 2009)). Recenseamentos nos EUA mencionam três categorias: idosos
jovens (65-74 anos), idosos (75-84 anos) e muito idosos (a partir dos 85 anos). Para Oliveira poderá ainda existir uma categoria para
os centenários (Barros, s.d., cit. in Gonçalves, 2010). No entanto, existe ainda a terminologia onde se diferenciam os grupos etários
«terceira idade» e «quarta idade» (esta última a partir dos 80 anos) (European Commission, 2006). Segundo a organização WHO
existem idosos com mais de 60 anos (países não desenvolvidos – Pinheiro & Moreira da Silva, 2009, in Silva et al., 2009) e os muito
idosos («very old») a partir dos 80 anos (a maior parte vive em países desenvolvidos - WHO, s.d.). Outros autores referem que a
transição da terceira para a quarta idade se dar entre os 75-80 anos (Olshansky et al., 2001, cit.in Amado, 2008); nos países
ocidentais, a partir dos 85 anos (Coleman & O´Hanlon, 2004, cit.in Amado, 2008). A partir dos 80 anos surge a quarta idade em
Portugal (Amado, 2008), sendo este o limite usado em estudos do Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa – facto
justificável pela existência aos 80 anos de uma mudança significativa ao nível da experiência dos afectos (Amado e Diniz, 200 8a), da
satisfação com a vida (Diniz, Amado e Gouveia), e da força da fé (Amado & Diniz, 2008a/b, cit. in Amado, 2008). Outros documentos
referem a quarta idade como o período acima dos 75 anos e a terceira idade dos 65-74 anos (OMS, 2002a, cit. in Nunes, 2005).
PHOTO-ELICITATION. Harper (2002:13) refere a importância da inserção de fotografias em contexto de entrevista, provocando mais e
melhor informação: “Photo elicitation is based on the simple idea of inserting a photograph into a research interview. The difference
between interviews using images and text, and interviews using words alone lies in the ways we respond to these two forms of
symbolic representation. This has a physical basis: the parts of the brain that process visual information is evolutionarily older than the
parts that process verbal information. Thus images evoke deeper elements of human consciousness that do words; exchanges based
on words alone utilize less of the brain’s capacity than do exchanges in which the brain is processing images as well as words. These
may be some of the reasons the photo elicitation interview seems like not simply an interview process that elicits more information, but
rather one that evokes a different kind of information”. ”...is a method of interview in visual sociology that uses visual images to elicit
comments. The types of images used include photographs, video, paintings, cartoons, graffiti, and advertising, among others
[Bignante, 2010]. Either the interviewer or the subject may provide the images [Clark-IbáÑez, 2004].” (Wikipedia, 2016)
PSICOLOGIA DO ENVELHECIMENTO é uma ciência que se baseia em três critérios: Ponto 1º, no indivíduo, na avaliação da estrutura e no
funcionamento dos diferentes níveis psicológicos das várias fases da vida (criança, adulto e o do idoso); Ponto 2º, explica todas as
dimensões psicológicas implicadas (inteligência, linguagem, memória, personalidade); Ponto 3º, define os vários domínios de
intervenção (melhoria do estilo de vida, a adaptação, emprego, luta contra os efeitos da idade, apoio e acompanhamento no luto) Correia, 2007.
PERCEPÇÃO é o processo psicofisiológico que se manifesta no sistema nervoso central e cujos resultados são o conhecimento do que
nos rodeia; é um processo dinâmico, e que pode resultar numa informação incompleta, incerta ou errada; resulta do reconhecimento
dos estímulos (das formas, cor, etc.) analisados/comparados na memória a longo prazo. Os princípios pelo qual está estruturada a
percepção do mundo exterior são: proximidade (elementos próximos conferem unidade); similaridade (os elementos são similares
dentro duma unidade de informação são considerados de forma única); continuidade (elementos que se organizam facilmente
segundo as suas formas características); complemento (quando um elemento está ligeiramente tapado por outro existe a tendência
de se extrapolar essa forma, completando-a); finalidade comum (entre elementos conferem unidade) - Gonzalez, 2003. “Percepção
que é mais do que apenas ver ou sentir [sensação proveniente dos cinco sentidos] o ambiente urbano. É um processo complexo de
compreensão de estímulos que varia conforme o indivíduo. Esses estímulos têm de ser percebidos, processados, interpretados e
julgados interpolando a mente do observador e provocando emoções. É algo extremamente pessoal. Ittelson [Cit. in Mathew
Carmona et al. (2003). Public Places - Urban Spaces. The dimension of Urban Design. Oxford: Architectural Press] identifica ainda
quatro dimensões de percepção: - cognitiva: pensar sobre, organizar e manter a informação; - afectiva: envolve os nossos
sentimentos, o que influencia a percepção do ambiente; - interpretativa: comparamos os nossos com os outros já vividos; - avaliativa:
valores e preferências. Determinação de bom ou mau” (Sousa, 2010: 41). PERCEPÇÃO DA IDENTIDADE “... sentido em que esta permite
o reconhecimento do carácter de um lugar, através de um sentimento de pertença do indivíduo a um espaço ...numa construção de
memórias por camadas produzindo as memórias individuais e colectivas” (in Sousa, 2010: 87). Segundo referido por Sousa (2010) -a
partir de Brandão, P. (2008). A identidade dos lugares e a sua representação colectiva. Lisboa: DGOTDU-, a percepção da identidade
da imagem urbana, e consequente Identidade Urbana, é um conceito ligado ao de «imageabilidade» de Lynch (1960). PERCEPÇÃO,
EVOLUÇÃO DA – “…A percepção contemporânea, e nomeadamente a dos jovens, é cada vez mais influenciada pelas imagens virtuais,
pela publicidade, pelas bandas desenhadas, pelos jogos de vídeo ou pelos CD ROM´s. Eles não verão a paisagem amanhã da
mesma forma que nós a vemos hoje.” (Roger, 2003: 27). PERCEPÇÃO DE OBJECTOS – capacidade de saber a situação de um dado
objecto por meio dos sentidos, tais como o sistema visual, ou, no caso dos cegos, mediante as ondas sonoras reflectidas por objectos
próximos (Wagner, 1992). PERCEPÇÃO ESPACIAL – percepção da posição relativa da pessoa com os objectos do ambiente (Wagner,
1992). PERCEPÇÃO HÁPTICA – percepção do volume e da forma dos objectos mediante o sentido do tacto (Wagner, 1992).
PERCEPÇÃO DE PROFUNDIDADE é a “Capacidad del ojo para percibir las tres dimensiones de un objeto y su posición relativa en el
espacio” (ONCE, 2003: 282). PERCEPÇÃO VISUAL é a “Habilidad para comprender, interpretar y usar la información visual. Comprende
el examen de un objeto, la distinción de las partes esenciales, la comprensión de la relación entre los elementos y la integración de la
información en un todo” (ONCE, 2003: 282).
PARTICIPAÇÃO PÚBLICA pode possuir um carácter passivo ou activo (Lima, 2000): PARTICIPAÇÃO PASSIVA (utilizador sem conhecimento
da sua colaboração na pesquisa): Método Indirecto (Observação de traços físicos) - fotografias/diagramas desenhados registados no
espaço e que suscitem diferentes usos/comportamentos; usados como material de apoio a futuras entrevistas/ (inquéritos com)
questionários (e.g. desenho pintado no chão poderá ser um sinal de actividade); Método Directo (Observação comportamental) observação do encadeamento temporal/espacial das actividades; identificação de padrões comportamentais; os graus de intromissão

do pesquisador são flexíveis de modo a não afectar os comportamentos (e.g. notas descritivas/fotografias/filme que sequencie
actividades decorrentes no jardim); Método Directo (Mapas de Ocupação) - registo de localização espacial em planta dos utilizadores,
por exemplo, de um jardim. PARTICIPAÇÃO ACTIVA (utilizador com conhecimento da sua colaboração na pesquisa):(Inquéritos com)
Questionários- perguntas do tipo fechado e bem conduzidas para o fim a que se destinam; Entrevistas- perguntas do tipo aberto dão
liberdade ao utente para descrever melhor a sua relação indivíduo-espaço; Mapas mentais- inquirido desenhará o espaço conforme a
sua experiência vivencial; Mapas de preferência- inquiridos assinalam em planta as zonas que mais gostam; Foto-questionáriosatravés da apresentação de fotografias quantifica-se num questionário o valor estético do seu cenário; Métodos de carácter
económico- contabilização do quanto o público estaria disposto a pagar por um espaço; Sessões de esclarecimento- público
interessado crítica responsáveis pelo projecto, que o apresentam mediante maquetas/simulações 3D; Sessões de trabalho- trabalhar
em conjunto, por exemplo, com equipas de moradores de zonas habitacionais afectadas.
POSTURA define-se como a orientação e posição dos segmentos corporais no espaço, sendo influenciada pela dimensão do
espaço/equipamento/organização e direcção do olhar, que influencia a posição espacial da nossa cabeça e a inclinação do tronco
para a frente (aquando da análise de pequenos detalhes) (Rebelo, 2004). Esta por sua vez influi na orientação.
PRESBIACUSIA é a perda da capacidade auditiva face ao processo de envelhecimento humano (Mezel, 1984).
Q.
QUALIDADE DE VIDA (Quality of Life, QoL). Resulta da interacção de vários factores no funcionamento da sociedade, traduzindo-se no
bem-estar (físico, mental e social) e na satisfação e afirmação cultural, relação entre indivíduos e comunidade, dependendo da
influência de factores inter-relacionados (capacidade de carga do território e recursos; alimentação, habitação, saúde, educação,
transportes, ocupação de tempos livres; sistema social que assegure a posterioridade e a segurança social; integração dos espaços
urbano-industriais na paisagem, funcionando como valorização) - Águas et al., 2002; Lei de bases do Ambiente Nº 11/87, de 7 de
Abril. Estudos da IDGO (2007) referem: “In the context of outdoor environments, this means that older people achieve their basic and
higher needs by pursuing activities relevant to personal goals. The role of the environment involves what it offers in terms of
engagement and action - what it affords (Gibson, 1979 [in “The Ecological Approach to Visual Perception”. Boston, MA: HoughtonMifflin]-, people's perceptions of these affordances and their personal motivation to pursue their goals. A Needs Satisfaction Model
[Maslow, A. H., 1970. “Motivation and Personality”. New York: Harper & Row] gives value to older people's agency in appraising,
changing, and adapting to what the environment has to offer, in terms of constraints and opportunities. It places people in context, so it
evaluates the "quality" of their lives in terms of the satisfaction of needs. QoL is given a dynamic tone since needs are time- and space
- dependent and are usually carried out in behaviour settings. For example, the need for autonomy predominates throughout life even
though it can be achieved in different ways ”. (Alves et al., 2007in IDGO, s.d.). Vide conceito de Satisfação.
QUEDAS. Estas ocorrem sobretudo na terceira e quarta idade: “O equilíbrio do corpo depende da recepção adequada de informações
de aspectos sensoriais, cognitivos tais como orientação tempo-espacial; memória; capacidade de cálculo; capacidade de
planejamento e decisão; linguagem – expressão e compreensão e aspectos do sistema central (principalmente cerebelo) e músculosesqueléticos, que se integram perfeitamente. O efeito cumulativo de alterações relacionadas à idade, doenças, interações
medicamentosas e meio-ambiente inadequado favorece a queda [Pereira, Bulksman, Perracini et al01]” (Pereira et al., 2001, cit. in
Stamato & Moraes, 2011: 3). Em termos de proporção de ocorrência de quedas, registam-se valores médios na ordem dos 32% nas
faixas entre 65-74 anos, 35% entre 75-84 anos, e 51% acima dos 84 anos. Em termos de frequência, 30% caem pelo menos uma
vez ao ano; desses 30%, 13% são quedas recorrentes; e apenas 52% não relataram a ocorrência de nova queda antes de dois anos
após a primeira experienciada. Cinco a dez por cento (5-10%) resultam em fracturas, traumatismo craniano e lacerações graves que
comprometem a mobilidade e independência, senão mesmo resultar em morte. Doze por cento (12%) dos óbitos na terceira idade
devem-se a consequências da queda (representando a sexta causa de morte), registando-se em 70% na população acima dos 75
anos; entre 15-50% das mortes podem surgir um ano após o período de hospitalização (Pereira et al., 2001, cit. in Stamato & Moraes,
2011). Num estudo português de Sousa (2007), refere-se que os idosos podem morrer como consequência de uma queda passada:
”dos 85 idosos com fractura, 15 (17,64%) morreram no 1º ano. Onze (15,7%) idosos residiam em lares. Entre os sobreviventes
verificou-se um declínio na funcionalidade aos seis meses após a fractura com pequena melhoria até ao 1º ano. No momento pré
fractura 50,6% eram independentes versus 31,4% no 1º ano” (Sousa, 2007: 577-578). Um estudo conduzido entre Outubro de 2010 e
Fevereiro de 2011, por Ferrão et al. (2011), realizado no Lar de Azeitão (SAMS), detectou 72 quedas nos idosos (total de residentes
90), envolvendo 31 idosos. As quedas incidiram sobre o período da manhã (51,4%), seguindo-se da tarde (31,4%) e da noite (17,1%)
(Ferrão et al., 2011). Outro estudo, Valente (2010), no mesmo lar foi realizado entre 01/10/09 e 30/09/10: Nos espaços exteriores
ocorreram cinco das 72 quedas registadas numa residência com 73 idosos. Registou-se um indivíduo que sofreu 13 quedas; outro
com 5 quedas; e outro com 4 quedas. Quarenta e dois e meio por cento (42,5%) de população sofreram quedas (Valente, 2010).
Algumas resultaram em fracturas do fémur (duas) e fractura de Colles (uma), respectivamente na zona da coxa e mão (Valente,
2010). Burger e Marincek (2003) a este propósito referem: “Many older people who have fallen once, fear that they might fall again
and the majority of those who have fallen (79%) had become more careful since their accident” (Kinn & Clawson, 2002, cit. in Burger &
Marincek, 2003: 509); “Fear of repeated falling results in reduced physical activity, increased social isolation and feelings of loneliness,
osteoporosis, less fitness, less self-confidence and loss of quality of life and independence” (Ten Hag et al., 1998, cit. in Burger &
Marincek, 2003: 387); “Most accidents occur at home and leisure (53%), sport activities (22%), occupation (18%) and road-traffic (8%)”
(Heijnen, 2001, cit. in Burger & Marincek, 2003: 509); “Among older people, falls on the same level (57%) and from height (21%)
presented the most frequent type of injury, followed by contact with an object (17%). Most falls reported by males were outdoors, in the
garden or street, whereas females reported falls in variety of places including the kitchen, bathroom, bedroom, street and ga rden”
(Kinn & Clawson, 2002, cit. in Burger & Marincek, 2003: 509). Quanto aos acidentes domésticos e de lazer, o estudo MOCECOS
refere: “No ano precedente à realização do inquérito, 8.4% (55) dos idosos estudados referiram ter sofrido pelo menos um acidente
doméstico. Destes, 74.5% tiveram que recorrer a um serviço de prestação de cuidados de saúde. A grande maioria dos acidentes
foram quedas (85.2%). Observou-se apenas uma associação com o sexo. Com efeito a proporção mais elevada de acidentes foi
observada no sexo feminino (12.6%)” (Branco et al., 2001: 24). As quedas podem acontecer por existência de factores extrínsecos
(quedas na ordem dos 40% dada as características do meio ambiente (Lindquist et al., 2001, cit. in Burger & Marincek, 2003) e
intrínsecos (quedas na ordem dos 25% (Kinn & Hood, 2001, cit.in Burger & Marincek, 2003) dadas as características físicas e
cognitivas do sujeito (Ten Hag et al., 1998, cit.in Burger & Marincek, 2003). Os intrínsecos podem ser eliminados ou diminuídos
através de programas de reabilitação, como o exercício físico, a educação sobre os riscos ambientais e tecnologias de assistência; já
os extrínsecos, mediante adaptações nos espaços (e.g. evitar a construção de escadas, optando-se por rampas para vencer os
desníveis ou os dois tipos de construção) (Burger & Marincek, 2003). Exemplos de Factores Extrínsecos são: Iluminação: ambientes
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mal iluminados incrementam a ocorrência de quedas (a quantidade da luz recebida pelo sistema óptico controla a postura e a
mobilidade do transeunte (Jover, 2000)); Arquitectura: casas mal planeadas aumentam o risco de quedas aquando da disposição
inadequada dos seus elementos, que condicionam a locomoção do sénior; Espaço: evitar objectos escorregadios e espalhados no
chão (e.g. lixo); os idosos precisam de espaços maiores e menores distâncias para se mover (amplitudes de movimento) para mostrar
um desempenho equivalente aos adultos mais jovens (Charness et al., 2009); Cores: ambientes muito escuros aumentam a
percentagem de quedas; Equipamentos/sistemas: podem estar mal desenhados e aumentar o índice de quedas. Por exemplo,
bengalas e andarilhos, que tinham o objectivo de aumentar/manter/melhorar as capacidades do indivíduo portador de deficiência
(Filho, 2009, cit. in Guanabara & Mello, 2011). Também, as cadeiras de rodas em termos de funcionalidade podem ter consequências
negativas, se não se adaptarem às características físicas e emocionais do utilizador (e.g. não permitir o utente apanhar um papel do
chão, rodas presas ocasionarem o tombar)(Costa et al., 2001; Nunes, 2016). Para existir um ganho residencial, o espaço exterior é
importante, conforme se constata: “the quality and maintenance of the courtyard, paths and streets; the shape and slippery in
particular” - Himanen & Jantunen, 2003: 557). A qualidade de um bom desenho do espaço (nomeadamente na habitação sénior) é
importante: “aesthetics, comfort, functionality, safety and security,… Implementation of Design-for-all and Technology-for-all
approaches…”(Himanen & Jantunen, 2003: 493). Assim, não se pense que existem demasiadas checklists no design, pelo contrário.
A este propósito refira-se: “In a complex modern world, the basis of the design principles can be even forgotten during the
sophisticated design work and there are almost never too many checklists” (Himanen & Jantunen, 2003: 494). No Guia Global da
Cidade Amiga lê-se: “Em muitas cidades, há menção às barreiras físicas que desestimulam os idosos a saírem de casa” (OMS, 2007:
18). Por exemplo, há que assegurar: “espaços verdes bem conservados e seguros, com abrigos adequados; calçadas amigáveis aos
pedestres, que sejam livres de obstáculos, com superfície nivelada, com banheiros públicos e de fácil acesso; existem bancos
públicos, especialmente em parques, nas paradas de ônibus e em espaços públicos, e colocados a intervalos regulares; os bancos
são bem conservados e fiscalizados para que todos tenham acesso seguro a eles; o calçamento é bem conservado, nivelado, antiderrapante e amplo o suficiente para acomodar cadeiras de rodas, com um meio-fio baixo para facilitar a transição para a rua; o
calçamento é livre de quaisquer obstáculos…e os pedestres têm prioridade” (OMS, 2007: 20). ”A segurança pública, em todos os
espaços abertos e prédios, é uma prioridade e é proporcionada, por exemplo, por medidas que reduzem o risco de desastres
naturais, com boa iluminação pública, patrulhamento policial, cumprimento da legislação e apoio a iniciativas de segurança da
comunidade e pessoal” (OMS, 2007: 21). Seguem-se exemplos de Factores Intrínsecos que poderão afectar a mobilidade do idoso:
Problemas endócrinos - como o hipertiroidismo que resultará em apatia/depressão em vez de hipercinesia e inquietude; deficits
vitamínicos e anemia (Mezel, 1984); Arritmia cardíaca (batimento cardíaco irregular); Alteração da pressão arterial; Depressão;
Senilidade; Alterações neurológicas (derrame cerebral, doença de Parkinson, esclerose múltipla e Alzheimer); Disfunção urinária e da
bexiga; Artrite; Artrose; Osteoporose; falta de Força Muscular; Efeitos secundários do uso de medicamentos/drogas (note-se inclusive
que alguns medicamentos cardíacos podem causar vertigens (Cwikel et al., 1990, cit.in Burger & Marincek, 2003)) e desencadear
anorexias; outros, para as cãibras musculares, causar transtornos visuais e Tinitus («zumbidos»), vertigens mediante os ouvidos;
para as artrites, transtornos visuais incluindo cegueira/cataratas/glaucoma/hemorragia retidiana e transtornos auditivos como surdez e
Tinitus; para a angustia, visão «apagada» e boca ressequida; para a hipertensão, perdas auditivas e Tinitus, boca ressequida, e no
nariz, obstruções e Epistáxis (Hemorragia nasal - Nunes, 2005); para o glaucoma, miosis/aumento lacrimal/diminuição da adaptação
à luz; rinorréia no nariz e aumento da salivação - Mezel, 1984); Diminuição da audição; Cancro dos ossos; Reumatismo muscular.
QUESTIONÁRIO trata-se de “…um instrumento de coleta de informação, utilizado numa Sondagem ou Inquérito” (Wikipedia, 2013).
“Questionários, formulários, ou entrevistas fechadas e abertas são técnicas utilizadas pelos diferentes métodos e vão ser escolhidas a
partir das características dos dados a serem coletados e do objecto a ser analisado. Estes dados podem ser levantados através de
pesquisa bibliográfica, em documentos históricos ou através de material coletado por nós mesmos em entrevistas ou questionários. A
análise e interpretação dos dados coletados aparece como o último passo a ser realizado para se chegar a uma conclusão sobre o
fenômeno estudado. A pesquisa, portanto, engloba um conjunto de instrumentos para a investigação, cujo objetivo é tentar solucionar
e explicar um problema ou fenômeno” (Londero, 2002).
R.
REALIDADE VIRTUAL (RV) trata-se de uma tecnologia de interface entre utilizador e sistema operativo/software, recreando a sensação
de se estar perante uma situação real (imersão), interagindo-se com os objectos (interacção) e explorando o espaço (envolvimento).
Dependendo do tipo (RV: aumentada, simulação, mesa, projecção), usam-se dispositivos próprios como capacete de imersão, óculos
de RV, luvas digitais, etc. Pode ser usado no campo da arquitectura e actividades congéneres, mediante imersão/interacção com os
espaços exteriores/interiores. Também, em jogos, treino de voos (simulação), medicina: tratamento de fobias e operações à distância
(mediante dispositivos de retorno háptico, luvas digitais) - Wikipedia, 2017. Um exemplo recente reporta a utilização da RV por idosa
com cancro terminal, podendo visualizar espaços exteriores (viajando por zonas turísticas, como a Vila Toscana, apanhando
borboletas e admirando o pôr-do-sol) sem sair de casa, face às limitações inerentes à doença, melhorando positivamente a Qualidade
de Vida (Block, 2014).
RECREIO é o “conjunto das actividades que as pessoas desenvolvem livremente, de forma positiva e agradável durante o lazer,
incluindo as participações activas e passivas em desporto, cultura, educação informal, entretenimento, diversão e visitas. Neste caso
o recreio cobre qualquer ocupação durante o lazer que não envolva um compromisso (de trabalho, estudo em casa ou de carácter
social)” (Cunha, 2001: 48). O recreio é determinado pela motivação, ocorre de uma atitude de não «obrigação», possui fins de
satisfação e prazer, trazendo benefícios bio-psico-sociais/melhoria da saúde (Gonçalves, 2006). RECREIO ACTIVO envolve um certo
dispêndio de energia, como a prática do desporto (e.g. marcha, futebol). RECREIO PASSIVO envolve pouco dispêndio de energia, como
o contemplar a paisagem, o andar, etc.
REDES SOCIAIS DE APOIO são “meios organizados socialmente, que permita a manutenção e…[vida do idoso como normal]” (Correia,
2007: 12).
REFORMA é uma terminologia que surgiu inicialmente na Alemanha ao estabelecer um plano de reforma, inicialmente aos 70 anos
(1889, pelo Chanceler Bismarck), e depois aos 65 anos a partir de 1916 (Beers, 2004, cit. in Gonçalves, 2010). Assim, resultou que
na nossa sociedade se atribuísse o termo «idoso» a quem se reforme, a maioria a partir dos 65 anos, constituindo a «reforma» um
símbolo social de transição para a velhice (Nunes, 2005). Na sociedade ocidental, em termos estatísticos estima-se ser a partir dos
65 anos (idade da reforma), que a faixa sénior se integra; embora se reconheça a heterogeneidade dos sujeitos – segundo o INE
(2002): "se, para efeitos das estatísticas demográficas, se consideram pessoas idosas as que têm 65 e mais anos, e se essa
demarcação é importante para a realização de estudos e comparações intra e internacionais, na realidade as pessoas mais velhas,
tal como as mais novas, não constituem um grupo homogéneo e qualquer limite cronológico para definir as pessoas idosas é sempre

arbitrário e dificilmente traduz a dimensão biológica, física e psicológica da evolução do ser humano. A autonomia e o estado de
saúde devem ser factores a ter em conta, pois afectam os indivíduos com a mesma idade de maneira diferente" (INE, 2002, cit. in
Jesus, 2007: 24).
RESIDÊNCIA (SÉNIOR) “Apartamentos com alojamento temporário ou permanente e com espaços e/ou serviços de utilização comum,
para pessoas idosas com autonomia, com vista a garantir uma vida confortável num ambiente calmo e humanizado” (INS, 2010: 17).
S.
SATISFAÇÃO define-se como contentamento; alegria; aprazimento (Porto Editora, 2010). “Os modelos de qualidade de vida vão desde
a «satisfação com a vida» ou «bem-estar social» a modelos baseados em conceitos de independência, controle, competências
sociais e cognitivas… [até ao séc.XX significava apenas:] disponibilidade de bens materiais (comida, casas de banho, casa aceitável,
acesso a serviços de saúde e de acção social, dinheiro suficiente)…[Actualmente relaciona-se] também com dimensões menos
tangíveis (sentido de segurança, dignidade pessoal, oportunidade de atingir objectivos pessoais, satisfação com a vida, alegria,
sentido positivo de si). A qualidade de vida também passa pela mesma alteração, engloba os recursos e o direito a «gozar» a v ida. A
qualidade de vida na velhice tem sido, muitas vezes, associada a questões de dependência-autonomia” (Revista da Saúde Pública,
s.d.: 365). O atingir de objectivos é importante na satisfação de vida e num envelhecimento bem-sucedido (Ramos, 2002, cit. in
Gonçalves, 2006): “…associa[-se] o sentimento de solidão como o isolamento social, normalmente relacionado com a falta de
objectivos e não propriamente ligado à velhice ou a acontecimentos a ela próximos, como a reforma ou a mudança de residência”
(Paúl, s.d., cit. in Gonçalves, 2006: 29). “A satisfação como parte integrante do bem-estar pode ser descrita como o sentimento de
contentamento, quando as expectativas de alguém são atingidas…” (Gonçalves, 2006: 29). Paúl considera a satisfação de vida como
a ”avaliação que as pessoas fazem da vida como um todo, reflectindo a discrepância percebida entre as aspirações e as realizações”
(Paúl, s.d., cit. in Gonçalves, 2006: 29). Vários autores referem que a satisfação de vida na velhice é fruto de um balanço entre os
objectivos propostos e as metas atingidas, implicando a adopção de formas ideais de transacção do idoso ao meio onde vive (Caspi
& Elder, cit.in Fonseca, 2004, cit. in Gonçalves, 2006), assim sendo, é de extrema importância ter em atenção a chegada de um
sénior a uma instituição, como os lares, identificando-se se existem problemas de saúde e personalizando os cuidados que lhes
serão prestados (Fernandes, 2000, cit. in Gonçalves, 2006). Barros menciona as teorias relacionadas com a satisfação de viver –
segundo Berger (1996), mencionado por Barros (s.d.): Teoria da actividade – a satisfação (e auto-estima) e consequentemente, o
envelhecimento bem-sucedido, depende positivamente da “actividade desenvolvida e da intensidade do relacionamento e interacção
com os outros (Kuhlen, 1959; in Paúl, 1996) ” (Kuhlen, 1959, in Paúl, 1996, cit. in Barros, s.d.: 51); Teoria do desligamento – o idoso
centra-se em si mesmo e desinveste emocionalmente do outro e dos objectos do meio (Paúl, 1996, cit. in Barros, s.d.). As causas
podem dever-se à perda do seu papel activo na sociedade e/ou aos elementos da sua personalidade (Paúl, 1996, cit. in Barros, s.d.).
Uma vida satisfatória pode ser entendida pelas seguintes premissas: “Tirar prazer das actividades do dia a dia; For optimista, tiver
bom humor e se mantiver feliz; Sentir que atingiu os objectivos principais que estabeleceu; Ver a sua vida de forma positiva e aceitar
o seu passado; Tiver uma auto imagem positiva” (Barros, s.d.: 51). O estudo MOCECOS, quanto à satisfação com o modo de vida,
refere: “obtiveram-se respostas de 330 pessoas de 65 e mais anos. Quase metade (47,5%) fazem uma apreciação positiva do modo
como vivem. Nos resultados observaram-se diferenças significativas entre homens e mulheres. Realce-se que 54,7% dos homens
referem um grau elevado de satisfação do modo como vivem, enquanto que apenas 41,8% das mulheres o fazem, o que aponta para
os homens idosos apresentarem um grau de satisfação com a vida que levam, maior do que o referido pelas mulheres” (Branco et al.,
2001: 49). Para Wong (1989), citado por Barros, “a saúde e a satisfação na vida dependem da atribuição de um sentido à vida. A
descoberta/criação do significado, utilizando recursos próprios e espirituais, é a forma de ultrapassar as perdas pessoais e o
desespero na velhice” (Barros, s.d.: 54). Para Alves (2003: 43), transcrito por Garcia (2009: 28), “a satisfação é a constatação que
exprime um certo grau de realização” – necessidades ou desejos satisfeitos. Transcrevendo Ribeiro (2005:53), citado pelo mesmo
autor, “o sentido da satisfação é dado pelo próprio sujeito…sendo um aspecto determinado por cada pessoa, pressupõe elementos
afectivos e cognitivos individuais”. Garcia (2009: 28) refere ”ser feliz, é de facto, o objectivo primordial de todos os Homens, e a
satisfação aos mais diversos níveis (bio-psico-social-cultural) resulta nisso mesmo, daí a sua elevada importância. O factor satisfação
em relação ao estado de saúde é a base da satisfação relativa a todas as outras necessidades”. Para Paul (s.d.: 281), “a satisfação
de vida, encarada como dimensão psicológica, surge como uma variável intra-psíquica, provavelmente associada a características de
personalidade e menos associada a variáveis externas, sejam físicas ou ambientais, enquanto a percepção da qualidade de vida
aparece claramente associada que a variáveis sócio-demográficas, quer físicas ou de contexto”. Sears (1977) completaram os
estudos iniciais de Terman (1922), onde estudaram mil Homens e mulheres desde os 11 anos de idade até serem idosos, e
concluíram que o termo satisfação é muito genérico, e relacionava-se, nessa altura, na esfera do trabalho e da família (Sears &
Sears, 1977, cit. in Fiske, 1981).
SAÚDE para a DGS (2004), e segundo refere Gonçalves (2006: 111), “é o resultado do estilo de vida, do ambiente onde se vive e dos
cuidados de saúde que se recebem, sendo a qualidade de vida da pessoa idosa influenciada pela capacidade em manter a
autonomia e a independência”. Saúde é o conceito dinâmico e resulta da adaptação do indivíduo ao seu meio, depende de
condicionantes: hereditariedade, comportamentos e estilos de vida, patologias físicas que podem estar relacionadas com o ambiente
e/ou meio sócio-económico onde habitam (Berger & Mailloux-Poirier, 1995). Outras definições: “boa saúde num completo bem-estar
físico, mental e social” (OMS, 1948, in Cabrita, 2005: 41-43); “um estado elevado de bem-estar (wellness) concretizando-se em todos
os planos de organização pessoal” (Dunn, 1973, cit. in Berger & Mailloux-Poirier, 1995: 111); “estado que permite a uma pessoa
funcionar com o seu potencial máximo, num determinado aspecto específico” (Dunn, 1973, cit. in Berger & Mailloux-Poirier, 1995:
108); “a saúde total [ou saúde óptima] é uma saúde de paz interior e de harmonia na pessoa livre de todos os medos e prisões, um
estado de liberdade incondicional baseada num equilíbrio interno profundo” (Pelletier, 1979, cit. in Berger & Mailloux-Poirier, 1995:
111); "a saúde é a extensão em que um indivíduo ou grupo é, por um lado, capaz de realizar as suas aspirações e satisfazer as suas
necessidades e por outro lado, de modificar ou lidar com o meio que o envolve. Saúde é, dizem, vista como um recurso para a vida
de todos os dias, uma dimensão da nossa qualidade de vida e não o objectivo de vida" (OMS, 1986, in Ribeiro, 1998, cit. in Cabrita,
2005: 43); "estado que permite uma pessoa funcionar com o seu potencial máximo, num determinado aspecto específico" (Berger &
Mailloux-Poirier, 1995, in Cabrita, 2005: 40-42). Noção que melhor se adequa ao envelhecimento segundo a perspectiva ecológica:
"estado de equilíbrio físico e mental, relativamente isento de incómodo e de sofrimento, que permite ao indivíduo funcionar tão
eficazmente quanto possível no seu meio. Este equilíbrio permite àquele que o desfruta dedicar-se ao seu ou aos seus projectos, e
põem em jogo as forças sócio-culturais não inscritas no seu código genético" (Berger & Mailloux-Poirier, 1995, In Cabrita, 2005: 44).
Envolve aumento da longevidade e sobretudo melhoria da qualidade de vida. Permite ter mais capacidades para ser-se mais eficaz,
aumentando o desempenho das actividades de vida diárias, de trabalho, lazer, família, culturais e sociais (Ribeiro, 1998, in Cabrita,

102

ANEXOS
JARDIM DE LAR Preferências segundo a pessoa idosa

2005). A saúde pode ser avaliada segundo aspectos (Berger & Mailloux-Poirier, 1995): Objectivos – aspectos relacionados com os
problemas reais de saúde e da frequência do seu aparecimento; Subjectivos – resultado da percepção do indivíduo do seu próprio
estado de saúde, podendo um idoso referir sentir-se com saúde apesar da presença de desvantagens que limitem as suas
actividades. Para gozarem de «boa saúde» e de um envelhecimento «normal», os idosos apontam a importância dos planos biopsico-sociais (Berger & Mailloux-Poirier, 1995): Plano físico – prática de várias actividades, trabalhar e ter um papel interveniente na
sociedade civil, manter a mobilidade física, manter ou modificar a actividade física; Plano Psicológico – desejo de aprender e adaptarse, apelar à criatividade/invenção; Plano Social – estabelecer relações, empenharem-se numa causa social, evitar o isolamento tendo
um a dois bons amigos, poder conservar a capacidade sexual e emocional, adaptar-se à evolução da sociedade, conservar os
valores e crenças religiosas. Existe uma relação directa entre a saúde e o envelhecimento positivo/bem-sucedido, sendo importantes
medidores: as Actividades de Vida Diária/AVD (cuidados consigo, como higiene e alimentação); as Actividades Instrumentais de Vida
Diária/AIVD (ir ao médico, às compras, etc.); as actividades por si valorizadas (exemplo, ler ou passear) e que possam ser
comprometidas pela doença (conduzindo a estados de ânimo) – destacando-se o bem-estar subjectivo (avaliação global do idoso à
sua Qualidade de Vida/QV) como o critério que melhor traduz esse envelhecimento, ou seja, a manifestação do «eu», num percurso
de vida feito com perdas e ganhos (aceitação do passado e controlo percebido sobre o futuro) - Fonseca, 2005, in Paúl & Fonseca,
2005.
SENESCÊNCIA é o envelhecimento dos tecidos do organismo dos seres (Coelho & Tavares, 2002). Trata-se de uma designação que
reporta o “envelhecimento normal” (Correia, 2007: 12). Processo multifactorial que arrasta uma deterioração fisiológica do organismo.
É universal, assim todos os indivíduos o experimentam no decorrer do ciclo de suas vidas. Caracteriza-se pela redução das reservas
fisiológicas (órgãos, como os rins, e sistemas-e.g. linfático/imunitário/neurológico/etc.). Está associado ao envelhecimento primário –
processo normal de senescência (envelhecimento normal cuja causa não se deve a doenças, embora possa levar a afecções). Cada
indivíduo experimenta um envelhecimento diferencial, não homogéneo, envelhecendo-se a ritmos diferentes (o processo de involução
não se inicia ao mesmo tempo). O envelhecimento é um processo dinâmico, processa-se ao longo do ciclo vital, estando associado a
um conjunto de alterações biológicas, psicológicas e sociais que se processam ao longo da vida do ser humano.
SENILIDADE trata-se de um “envelhecimento patológico” devido a doença (Correia, 2007: 12). A senilidade está associada ao
envelhecimento secundário, causado por doenças físicas e/ou mentais. Mudanças que ocorrem com frequência, mas que não têm
necessariamente que estar presentes no indivíduo.
SERIFA “ou patilha, é uma terminação que remata e ornamenta as hastes de alguns tipos de letra por intermédio de um enlace.
Podem ser em forma de cunha, combinando linhas curvas e rectas, muito finas, como uma linha, ou quadrangulares” (Pinheiro, 2012:
433).
SERVIÇO DE APOIO DOMICILIÁRIO “Equipa de profissionais que vão a casa das pessoas e ajudam a limpar a casa, levam comida pronta
ou fazem as refeições na sua própria casa, tratam das roupas, cuidam da higiene pessoal e fazem pequenas reparações na
habitação” (INS, 2010: 17). “Serviço prioritário para pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de Dependência”
(ISS, 2009: 4).
SOFTWARE são as componentes não físicas do computador, tais como programas, jogos e sistema operativo. As componentes físicas
(e.g. monitor, rato) designam-se de Hardware (Erlhoff & Marshall, 2008).
T.
TERAPIA OCUPACIONAL é a ocupação do indivíduo mediante trabalho, exercício, e/ou jogos, cumprindo objectivos curativos/tratamento.
O uso de actividades para terapia é primeiramente abordada pelos nobres egípcios (3400 a.C.) que trabalhavam nos seus jardins; e
pelos chineses (2600 a.C.) que acreditavam que a doença era causada por inactividade orgânica (praticando o Kung-Fu). Com o
romano Asclepíades (420 a.C.) eram recomendadas actividades recreativas para os pacientes com doenças mentais. Barton, na
Conferência de Boston (1914) introduz o termo, anteriormente conhecido por tratamento moral/do trabalho/da ocupação, terapia do
trabalho, tratamento, reeducação ocupacional e ergoterapia. Segundo Baldwin, aquando da I Guerra Mundial, esta dirigia-se
sobretudo às vítimas da guerra (feridos físicos e com desordens nervosas ou mentais), cujo exercício curativo requeria movimentos
(profissionais) específicos e a ocupação diária. Para uma maior eficácia baseia-se nos princípios defendidos por Dutnon, em 1915, e
que continuam actuais: tratamento prescrito e ministrado pela supervisão do médico; dirigido às necessidades do paciente; despertar
interesse, coragem e confiança devendo exercitar mente e corpo com actividades saudáveis; superar incapacidades e estabelecer

capacidades para um aproveitamento industrial e social; a ocupação deve ser reformulada e graduada conforme a força e capacidade
do paciente (HPG, s.d.).
W.
WAYFINDING é um processo que engloba tanto a experiência de escolher um caminho dentro de um ambiente construído, como os
elementos de design que ajudam nessa decisão (esses elementos comportam-se como pistas ou affordances). É um processo
intuitivo inerente aos indivíduos, que os ajudam a orientar e a experimentar lugares. Diz respeito à interacção indivíduo-espaço, ou
seja, conhecendo-se as principais dificuldades que os utentes enfrentam ao experimentar, navegar, orientar-se no espaço é possível
optimizar a concepção de lugares, tornando-os mais agradáveis de vivenciar, evitando possíveis perigos ou desorientações (“The
wayfinding, the “actual behavior people employ in finding important locations in the environment (Zimring, 1981)” (Zimring, 1981, cit. in
Zimring et al., 2002, in Bechtel & Churchman: 940). Num estudo contando com Envolvimentos Virtuais (Realidade Virtual) de Duarte e
Rebelo (2006: 10), abrangendo o tema da sinalética em situação de emergência num edifício, lê-se: “O comportamento natural do
participante é buscar pistas mútuas no contexto e nos símbolos pictóricos. Uma pequena percentagem dos inquiridos apenas
verbalizou referências ao contexto e um percentual ligeiramente maior só tinha feito referências aos símbolos pictóricos”.
A navegação do espaço envolve 4 fases
(O Design e a Ergonomia. Wayfinding. Disponível em: http://designergonomia.blogspot.com/search/label/Wayfinding [30/12/2009]). Estas compreendem: ORIENTAÇÃO: consciência do posicionamento
do indivíduo no espaço, no que respeita aos elementos que lhes estão próximos e ao destino. Através da sub-divisão do espaço
global é possível construir-se um mapa mental de referências que nos encaminham facilmente e em segurança ao destino. A
sinalética é uma forma de encaminhar o indivíduo, mas outros elementos de composição do espaço podem ser eficazes na condução
das pessoas; ESCOLHA DA ROTA: isto é, escolha do caminho que nos leve ao destino. A multiplicidade de percursos e a falta de pistas
podem induzir o indivíduo em erro. Em cruzamentos é necessária a existência de sinalética e de mapas, tornando-se imprescindíveis
em espaços grandes e complexos (importantes igualmente em situações de stress, como em situações de evacuação/emergência, a
indisponibilidade do visitante/transeunte dispor de tempo para pensar por se encontrar atrasado, etc.); OBSERVAÇÃO DA ROTA: à
medida que se escolhe um caminho, este estará sempre a ser alvo de observação e de análise, desde o inicio ao fim do percurso,
afim de nos apercebermos que estamos a ir de encontro ao destino. A existência de características marcantes - como as landmarks
referidas por Lynch (1960) no livro «The Image of The City»: caminhos, limites, regiões, nós e marcas na paisagem (Landmarks)- é
importante para reconhecer espaços e tomar-se decisões quanto ao trajecto; RECONHECIMENTO DO DESTINO: etapa importante que
finaliza as nossas intenções. O espaço final (destino) deve ser reconhecível facilmente, caso contrário continua-se a trajectória.
Exemplificando, para evitar que as pessoas se perdessem no parque «Hudson River Park» em NY, foi criada por uma equipa de
designers uma marca escultórica e vertical na paisagem (landmark) (Bennet, 1999). “Quando na fase adulta se apreende um espaço
desconhecido, em primeiro lugar aparece as marcas da paisagem, depois rotas e por fim a configuração (Hunt Waller, 1999). Dois
conceitos estão subjacentes: Imageabilidade (considerada a qualidade de um objecto físico que evoca uma imagem forte ao
utilizador/utente) e legibilidade ambiental (a facilidade com que todas as partes podem ser reconhecidas e organizadas numa
estrutura coerente)- Lynch, 1960. Estes conceitos reportam para que as características físicas do ambiente urbano podem influenciar
a performance do wayfinding. O ambiente urbano pode facilitar ou dificultar a aquisição do conhecimento espacial e a performa nce na
execução de tarefas de navegação. Este conceito de legibilidade ambiental e os seus efeitos no wayfinding foram mais tarde
clarificadas como as 3 principais características: complexidade, diferenciação e visibilidade (Omer & Goldblatt, 2007)” (Cit. in Vilar &
Rebelo, 2008, in Karwowsky & Salvendy, 2008). “Existem algumas variáveis patentes e que se podem usar nos estudos Wayfinding:
1-características físicas ambientais (complexidade do ambiente como aspectos de configuração, ambiente diferenciador, sinalétic a,
visibilidade); 2-diferenças individuais humanas (idade, sexo, cultura, deficiência); 3-performance (tarefas como o tempo, distância
percorrida, erros)” (Vilar & Rebelo, 2008, in Karwowsky & Salvendy, 2008). Segundo estudos de Burton e Mitchell, elementos
distintivos na paisagem (características estéticas), tais como cores/formas/alinhamentos dos telhados/chaminés/fachadas de
edifícios/jardins/etc. permitem o idoso reconhecer onde está. Denota-se que o estilo moderno edificado gera «ruído» na percepção do
transeunte idoso, comparativamente com o estilo tradicional. Esta condição extrapola-se para elementos de arte pública,
parques/jardins, praças urbanas, parques infantis, etc. No entanto, as árvores, caixas de correio, telefones vermelhos e canteiros são
usados como pistas no processo de wayfinding, isto embora as pessoas com demência só se recordarem de certas marcas e traços
se a função for óbvia e se as virem com regularidade. Estas últimas preferem arruamentos simples, estreitos, sinuosos (mas suaves),
curtas distâncias (com possibilidade de avistar o fim do mesmo) - Burton & Mitchell, 2004. Também, sons altos e repentinos causamlhe confusão, sendo importante acautelar-se do ruído mediante a criação de zonas tampões, como zonas ajardinadas.
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ANEXO II. QUESTIONÁRIO-GUIÃO DE ENTREVISTA (MULTIMÉDIA)

®

Figura 71 – Apresentação multimédia (sequência de diapositivos do M.Powerpoint )
(Fonte: Autora)
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ANEXO III. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO
Abandono da entrevista sem qualquer penalização:

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E INFORMADO

A participação é voluntária, pelo que poderá interromper a entrevista e abandonar o
estudo em questão a qualquer momento, sem qualquer penalização.

PARTICIPANTE__________
CONDIÇÃO__________

Confidencialidade dos dados:
Foi convidado(a) a participar, como voluntário(a), numa pesquisa, no âmbito do trabalho

Todos os dados serão confidenciais, incluindo as suas respostas ao questionário que

de Arquitectura de Cláudia Nunes, a decorrer na Universidade Técnica de Lisboa*

serão anónimas. Para isso, os participantes serão identificados apenas com um número,
que serve para o investigador ter registo da sequência dos dados pelo qual decorreu a

A sua participação representa um contributo muito importante, para o estudo em curso e

entrevista. A entrevista será filmada, para análise posterior. O participante autoriza que

inclusive para o desenvolvimento do conhecimento na área do projecto de espaços

excertos da entrevista possam ser apresentados na faculdade, em congressos e

exteriores, nomeadamente quanto à concepção de jardins de lares que promovam a

documentos de natureza científica.

qualidade de vida dos seus utentes.
Antes de participar na pesquisa é muito importante que leia as informações que se

Contactos:

seguem. Este texto descreve duma forma sucinta a pesquisa, os seus objectivos gerais,
o que se espera da sua participação, incluindo a identificação dos métodos de pesquisa,

Para esclarecimentos adicionais ou questões relacionadas com esta pesquisa poderá

os seus direitos e a confidencialidade dos dados.

contactar o investigador Cláudia Nunes para um dos seguintes dados:
Universidade.........................................................................................................................

Caso aceite fazer parte deste estudo, deverá assinar as duas vias deste documento,

E-mail....................................................................................................................................

sendo que um deles ficará na posse do participante, e a outra via com o investigador.

Consentimento:

Explicação do procedimento:

Ao assinar este documento está a declarar que tomou conhecimento das metodologias

Este estudo tem por objectivo avaliar o design dos jardins de lar que promove a

experimentais envolvidas no estudo e que nada têm a opor, pelo que está disponível para

qualidade de vida do sénior (por intermédio da auscultação directa das opiniões dos

participar.

seus utentes, mediante entrevista com questionário).

Declara, também, que recebeu uma cópia deste termo de consentimento livre e
A entrevista está dividida em cinco partes:

informado. Compromete-se, inclusive, a manter o sigilo do conteúdo do presente estudo,

A primeira corresponde a perguntas referentes à questão “mobilidade”.

de modo a não comprometê-lo, uma vez que se convidará outros participantes, também

A segunda à “orientação”.

eles utentes do lar.
*

Seguem-se as questões referentes à “privacidade” e à “comunicação”.

Nome do participante: __________________________________________________

A última, diz respeito ao apuramento dos dados pessoais do participante: idade, género,
profissão, deficiência e habilitação literária.

___________________________
(Assinatura do participante)

_____________
(Data)

____________
(Local)

___________________________
(Assinatura do investigador)

____________
(Data)

____________
(Local)

O tempo total estimado para a entrevista é de, aproximadamente, 5/10 minutos.
*alterando posteriormente em fase de análise de Universidade para Universidade de Lisboa.

1/2
2/2
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ANEXO IV. DESENHOS DE PARTICIPANTES

Desenho do Participante 1

Desenho do Participante 1

Desenho do Participante 1

Desenho do Participante 3

Desenho do Participante 4

Desenho do Participante 2

Desenho do Participante 5

Desenho do Participante 8

Desenho do Participante 5

Desenho do Participante 7

Desenho do Participante 11

Desenho do Participante 7

Figuras 72, 73, 74, 75 – Desenhos realizados pelos idosos
(Lar I)
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Figuras 76, 77, 78, 79 – Desenhos realizados pelos
idosos (Lar II)

Figuras 80, 81, 82, 83 – Desenhos realizados pelos idosos
(Lar III)
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ANEXO V. TABELAS DOS DADOS DAS ENTREVISTAS
Quadro 5 – Dados referentes ao Lar I
Frequência Absoluta
Nº do Entrevistado
A
B
A1
A2
B1
B2
A3
A4
B3
B4
Árvores
Flores
Horta
Caminho
Canteiro de Flores
Pérgula
Edifício-Lar
Estruturas Protectoras, Corrimãos, Muros
Pavimento
Terra, Relvado
Mesa
Banco
Portão
Elemento de Água
A
B
C
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A
B
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Mobilidade

Orientação

Privacidade

Comunicação

Masculino
Feminino
Primário
Secundário
Sector Profissional
Terciário
Com Actividade
Sem ou Doméstica
Visão
Audição
Mobilidade
Baixa demência
Deficit
Outros (asma, diabetes, coração, membros, artrose)
Com
Sem
Iliteracia
Sem grau, mas sabe ler e escrever
Habilitações académicas
Primária
Liceu/Escola Profissional
Universidade
Idade
Anos
LEGENDA: m – masculino; f – feminino; DP – Desvio Padrão; 1-resposta
Género

85,50 86,33
m
f
Média

4,87
m

6,95
f
DP

86,08
m+f
Média

1

2

3

1
1

4

5

1
1

1

6

7

1

1

1

1

1
1

8
1

9

10

11

12

13

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

15

16

17

1

1

1

1

1

18

19

20

21

22

23

24

25

1
1

1

1

1

1

1

26

m+f

m

f

1

13
13
12
1
2
11
4
8
7
5
9
14
4
5
5
0
3
1
1
3
1
0
1
6
8
6
12
5
3
2
4
8
4
11
15
7
3
8
0
2
2
6
9
2
4
4
5

4
4
3
1
0
4
1
2
3
2
3
2
1
3
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
1
6
0
1
1
0
4
2
1
7
0
1
0
0
1
0
4
3
2
2
3
0

9
9
9
0
2
7
3
6
4
3
6
12
3
2
5
0
2
1
1
2
1
0
1
4
7
5
6
5
2
1
4
4
2
10
8
7
2
8
0
1
2
2
6
0
2
1
5

7
19
4
5
14
18
8
8
3
14
8
9
24
2
5
1
14
4
2

7
1
1
3
5
8
0
2
2
3
4
1
6
2
0
0
6
1
1

0
18
3
2
9
10
8
6
1
11
4
8
18
0
5
1
8
3
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1
1
1

1
1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

87

85

89

89

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

88

1

1
1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
82

93

1
1

1

89

86

1

1

1

1

1

1
1

83

1
94

75

91

88

83

80

97

79

1
1

95

83

86

82

77

80

99

78

6,30
m+f
DP
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JARDIM DE LAR Preferências segundo a pessoa idosa

LEGENDA: m – masculino; f – feminino; DP – Desvio Padrão; 1-resposta

Quadro 6 – Dados referentes ao Lar II

m

84,32
f
Média

m

6,22
f
DP

84,32
m+f
Média

6,22
m+f
DP
Frequência Absoluta

Mobilidade

Orientação

Privacidade

Comunicação

Género

Sector Profissional

Deficit

Habilitações académicas

Idade

Nº do Entrevistado

1

A
B
A1
A2
B1
B2
A3
A4
B3
B4
Árvores
Flores
Horta
Caminho
Canteiro de Flores
Pérgula
Edifício-Lar
Estruturas Protectoras, Corrimãos, Muros
Pavimento
Terra, Relvado
Mesa
Banco
Portão
Elemento de Água
A
B
C
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A
B
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6

1

Masculino
Feminino
Primário
Secundário
Terciário
Com Actividade
Sem ou Doméstica
Visão
Audição
Mobilidade
Baixa demência
Outros (asma, diabetes, coração, membros, artrose)
Com
Sem
Iliteracia
Sem grau, mas sabe ler e escrever
Primária
Liceu/Escola Profissional
Universidade
Anos

2

3

4

1
1

1

5
1

1
1

1

6

7
1

1
1

1

8

9

11

1
1

1

1

10
1

1

13

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

15

18

19

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

21
1

1

m+f

m

f

1

14
11
14
0
0
11
4
10
4
7
9
14
2
7
0
1
6
1
1
1
1
7
4
13
11
4
10
4
7
3
1
7
3
10
15
7
3
3
4
2
1
3
12
2
2
6
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
11
14
0
0
11
4
10
4
7
9
14
2
7
0
1
6
1
1
1
1
7
4
13
11
4
10
4
7
3
1
7
3
10
15
7
3
3
4
2
1
3
12
2
2
6
5

0
25
2
0
20
19
6
6
2
11
1
11
19
6
3
0
5
16
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
25
2
0
20
19
6
6
2
11
1
11
19
6
3
0
5
16
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

25

1

1

1

24

1

1

1

1

23
1

1
1

22

1

1

1
1

20
1

1
1

1

1

17

1

1
1

1
1

16

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1
1
1

83

1
89

1
1

1
1

1

1

66

1
77

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1

89

93

92

1
1

1
90

1

1
1

1

1
80

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1

72

1
85

1
1

77

84

1
89

1
88

1
89

1
86

1

1

83

82

1

1

1

1
90

84

86

84

85

85
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Quadro 7 – Dados referentes ao Lar III

Quadro 8 – Dados finais
Frequência Absoluta

Nº do Entrevistado
A
B
A1
A2
B1
B2
A3
A4
B3
B4
Árvores
Flores
Horta
Caminho
Canteiro de Flores
Pérgula
Edifício-Lar
Estruturas Protectoras, Corrimãos, Muros
Pavimento
Terra, Relvado
Mesa
Banco
Portão
Elemento de Água
A
B
C
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A
B
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Mobilidade

Orientação

Privacidade

Comunicação

Masculino
Feminino
Primário
Secundário
Sector Profissional
Terciário
Com Actividade
Sem ou Doméstica
Visão
Audição
Mobilidade
Deficit
Baixa demência
Outros (asma, diabetes, coração, membros, artrose)
Com
Sem
Iliteracia
Sem grau, mas sabe ler e escrever
Habilitações académicas
Primária
Liceu/Escola Profissional
Universidade
Idade
Anos
LEGENDA: m – masculino; f – feminino; DP – Desvio Padrão; 1-resposta
Género

74,33
75,00
m
f
Média

10,50
m

12,54
f
DP

74,60
m+f
Média

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1
1

1

1
1

1
1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1
1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1
1

1
1

1

1
1

1
1
1

1

1

1
82

65

1
1

65

65

79

1
65

81

88

91

m+f

m

f

1
9
1
0
2
7
0
1
3
4
6
10
0
1
3
0
1
1
0
2
0
0
0
0
4
1
5
3
1
1
0
4
1
4
6
3
1
1
2
0
1
4
2
0
4
1
1

0
4
0
0
1
3
0
0
1
2
3
4
0
1
2
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
3
0
1
0
0
3
0
1
3
1
0
1
0
0
0
2
1
0
2
0
1

1
5
1
0
1
4
0
1
2
2
3
6
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
3
1
2
3
0
1
0
1
1
3
3
2
1
0
2
0
1
2
1
0
2
1
0

4
6
1
0
7
7
3
1
0
6
0
4
9
1
1
0
6
3
0

4
0
0
0
4
4
0
1
0
3
0
2
4
0
0
0
3
1
0

0
6
1
0
3
3
3
0
0
3
0
2
5
1
1
0
3
2
0

Mobilidade

Orientação

Privacidade

Comunicação

Género

Sector Profissional

Deficit

Habilitações académicas

65

10,67
m+f
DP
Lar I
Lar II
Lar III
Total
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Média
m
f
85,50
86,33
84,32
74,33
75,00
79,92
81,88

Frequência
Relativa
m+f

m

Total de Entrevistados
A
B
A1
A2
B1
B2
A3
A4
B3
B4
Árvores
Flores
Horta
Caminho
Canteiro de Flores
Pérgula
Edifício-Lar
Estruturas Protectoras, Corrimãos, Muros
Pavimento
Terra, Relvado
Mesa
Banco
Portão
Elemento de Água
A
B
C
A1
A2
B1
B2
C1
C2
A
B
A1
A2
A3
A4
A5
A6
B1
B2
B3
B4
B5
B6

Frequência
Absoluta
m+f
61
28
33
27
1
4
29
8
19
14
16
24
38
6
13
8
1
10
3
2
6
2
7
5
19
23
11
27
12
11
6
5
19
8
25
36
17
7
12
6
4
4
13
23
4
10
11
11

46%
54%
96%
4%
12%
88%
30%
70%
47%
53%
17%
26%
4%
9%
6%
1%
7%
2%
1%
4%
1%
5%
3%
13%
38%
18%
44%
52%
48%
55%
45%
70%
30%
41%
59%
71%
29%
67%
33%
50%
50%
36%
64%
29%
71%
50%
50%

33%
67%
75%
25%
13%
88%
33%
67%
50%
50%
24%
24%
4%
16%
8%
0%
4%
4%
0%
8%
0%
0%
0%
8%
17%
8%
75%
0%
100%
100%
0%
78%
22%
17%
83%
50%
50%
100%
0%
100%
0%
60%
40%
33%
67%
75%
25%

49%
51%
100%
0%
12%
88%
29%
71%
45%
55%
15%
27%
4%
8%
5%
1%
8%
2%
2%
3%
2%
6%
4%
14%
43%
20%
37%
57%
43%
50%
50%
67%
33%
47%
53%
73%
27%
65%
35%
43%
57%
27%
73%
25%
75%
44%
56%

Frequência
Absoluta
m
f
12
49
4
24
8
25
3
24
1
0
1
3
7
22
1
7
2
17
4
10
4
12
6
18
6
32
1
5
4
9
2
6
0
1
1
9
1
2
0
2
2
4
0
2
0
7
0
5
2
17
2
21
1
10
9
18
0
12
2
9
1
5
0
5
7
12
2
6
2
23
10
26
1
16
1
6
1
11
0
6
1
3
0
4
6
7
4
19
2
2
4
6
3
8
1
10

Masculino
Feminino
Primário
Secundário
Terciário
Indivíduos Com Actividade
Indivíduos Sem Actividade ou Doméstica
Visão
Audição
Mobilidade
Baixo grau de demência
Outros (asma, diabetes, coração, membros, artrose)
Indivíduos Com Deficit
Indivíduos Sem Deficit
Iliteracia
Sem grau, mas sabe ler e escrever
Primária
Liceu/Escola Profissional
Universidade

12
49
7
5
41
44
17
15
5
31
9
24
52
9
9
1
25
23
3

20%
80%
13%
9%
77%
72%
28%
18%
6%
37%
11%
29%
85%
15%
15%
2%
41%
38%
5%

100%
0%
8%
23%
69%
100%
0%
17%
11%
33%
22%
17%
83%
17%
0%
0%
75%
17%
8%

0%
100%
15%
5%
80%
65%
35%
18%
5%
38%
8%
32%
86%
14%
18%
2%
33%
43%
4%

12
0
1
3
9
12
0
3
2
6
4
3
10
2
0
0
9
2
1

DP
m
4,87
10,50
7,69

f
6,95
6,22
12,54
8,57

Média
m+f
86,08
84,32
74,60
81,67

DP
m+f
6,30
6,22
10,67
7,73

Frequência
Relativa
f

0
49
6
2
32
32
17
12
3
25
5
21
42
7
9
1
16
21
2

